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พนักงาน

คูคา

ผูถือหุน

ลูกคา

สังคมชุมชน
ประเทศ

PTT GROUP VALUES 

คานิยม

PTT STRATEGIC

FRAMEWORK

กลยุทธการดําเนินธุรกิจ

Integrity

& Ethics

รวมสราง

พลังความดี

Performance

Excellence

รวมมุงสู

ความเปนเลิศ

Responsibility

for Society

รวมรับผิดชอบตอสงัคม

Trust 

& Respect

รวมสราง

ความเชื่อม่ัน

Innovation

รวมสราง

นวัตกรรม

Synergy

สรางพลังรวม

อันย่ิงใหญ

CG

การเติบโต
อยางย่ังยืน

การกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี

CSR

ความรับผิดชอบ

ตอสังคม

HPO

องคกร

แหงความเปนเลิศ

ดําเนินธุรกิจดานพลังงาน
และปโตรเคมีอยางครบวงจร
ในฐานะเปนบริษัทพลังงาน
แหงชาติ โดยมีพันธกิจ
ในการดูแลผูมีสวนไดเสีย
อยางสมดุล

PTT GROUP 

MISSION 

พันธกิจ

ตอลูกคา

สร้างความพึงพอใจ

และความผูกพันแก่ลูกค้า 

โดยผ่านการนําเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่มีคุณภาพ

ในระดับมาตรฐานสากล 

ด้วยราคาเป็นธรรม

ตอคูคา

ดําเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐาน

ของความเป็นธรรม มุ่งสร้าง

ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ 

และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนา

ศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ตอพนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ

การทํางานระดับมืออาชีพ

อย่างต่อเนื่อง ให้ความม่ันใจ

ในคุณภาพชีวิต การทํางาน

ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา 

เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน

ในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงาน

ในปริมาณที่เพียงพอ 

มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

และราคาเป็นธรรม 

เพื่อเสริมสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

ตอสังคมชุมชน

เปน็องค์กรที่ดีของสังคม 

ดําเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

ุ

ตามมาตรฐานสากล 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน

ตอผูถือหุน

ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

ุ

และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต

ต่อเนืองอย่างยังยืน 

ุุ
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บริษัทพลังงานไทย

ขามชาติชั้นนํา

PTT GROUP 

VISION 

วิสัยทัศน



2559 25602558 256025592558

จุดเด่นทางการเงิน

งบกําไรขาดทุน (ลานบาท)

รายได้จากการขายและการให้บริการ   2,025,552  1,718,846  1,995,722 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)  286,214  312,526  345,395 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท  19,936  94,609  135,180 

งบดุล (ลานบาท)

สินทรัพย์รวม   2,173,996  2,232,331  2,232,314 

หนี้สินรวม   1,086,309  1,060,734  983,759 

ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม  390,540  408,649  429,884 

ส่วนของบริษัทใหญ่   697,147  762,948  818,672 

หุนหรือขอมูลเก่ียวกับหุนสามัญ 

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลค่า  (ลานหุน)  2,856  2,856  2,856 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  244.07  267.14  286.65 

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  6.73  32.68  46.74 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)  10.00  16.00  20.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (รอยละ)  148.6  49.0  42.8 

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท)  244  372  440 

อัตราสวนทางการเงิน 

อัตรากําไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ (รอยละ)  1.52  7.54  9.25 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                     (รอยละ)  2.89  12.96  17.09 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (รอยละ)  1.39  5.88  8.27 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น               (เทา)  0.61  0.52  0.42 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                   (เทา)  0.29  0.19  0.11 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA                   (เทา)  1.09  0.71  0.39 

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)  9.50  9.23  11.01

จุดเดนทางการเงิน01
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รายไดจากการขายและการใหบริการ
(ลานบาท)

อัตราสวนทางการเงิน

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา 

ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได (EBITDA)

345,395 
ลานบาท

ปตท. สรางผลกําไรสุทธิ

135,180
ลานบาท

5.88

อัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพยรวม

(รอยละ)

1.39

8.27

2.89

17.09

12.96

อัตราผลตอบแทน

ผูถือหุน  

(รอยละ)

2,025,552

อื่น ๆ

กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน

หนวยธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ

หนวยธุรกิจน้ํามัน

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ปตท.สผ. 
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1.09

0.39

0.71

อัตราสวนหนี้สินสุทธิ

ตอ EBITDA

(เทา)

0.52

0.61

0.42

อัตราสวนหนี้สินรวม

ตอสวนของผูถือหุน 

(เทา)

0.29

0.11

0.19

อัตราสวนหนี้สินสุทธิ

ตอสวนของผูถือหุน

(เทา)

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยอื่น ๆ

ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณสุทธิ

หนี้สินอ่ืน ๆ

เงินกูยืมระยะยาว (รวมถึงเงินกูยืม

ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)

สวนของผูถือหุน

อัตราสวนความสามารถ

ชําระดอกเบ้ีย

(เทา)
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ช่ือบริษัท    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

ช่ือยอ    ปตท.

เลขทะเบียนบริษัท    0107544000108

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

   และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมข้ันต้น 

   ปิโตรเลียมข้ันปลาย ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 

ทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น 

   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา  28,562,996,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น 

   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ที่ต้ังสํานักงานใหญ    555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

   โทรศัพท์ 0-2537-2000

   โทรสาร  0-2537-3498-9

   เว็บไซต์  www.pttplc.com

ฝายส่ือสารและภาพลักษณองคกร โทรศัพท์ 0-2537-2150-1 

   โทรสาร 0-2537-2572, 0-2537-2171

   อีเมล corporate@pttplc.com

ฝายผูลงทุนสัมพันธ โทรศัพท์ 0-2537-3518-9    

   โทรสาร 0-2537-3948

   อีเมล ptt-ir@pttplc.com

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ โทรศัพท์ 0-2537-3885-6, 0-2537-3855

และเลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2537-3883, 0-2537-3887

   อีเมล corporatesecretary@pttplc.com

ช่ือบริษทั   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ช่ือยอ ปตท.

เลขทะเบียนบริษัท  0107544000108

ประเภทธุรกจิ ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

  และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมข้ันต้น 

  ปิโตรเลียมข้ันปลาย ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ทนุจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น 

  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา 28,562,996,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น 

  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ   555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

  โทรศัพท์ 0-2537-2000

  โทรสาร  0-2537-3498-9

  เว็บไซต์  www.pttplc.com

ฝายสื่อสารและภาพลักษณองคกร โทรศัพท์ 0-2537-2150-1

  โทรสาร 0-2537-2572, 0-2537-2171

  อีเมล corporate@pttplc.com

ฝายผูลงทุนสัมพันธ โทรศัพท์ 0-2537-3518-9    

  โทรสาร 0-2537-3948

  อีเมล ptt-ir@pttplc.com

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ โทรศัพท์ 0-2537-3885-6, 0-2537-3855

และเลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2537-3883, 0-2537-3887

  อีเมล corporatesecretary@pttplc.com

ขอมูลท่ัวไปของบริษัท02
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บุคคลอางอิง

• นายทะเบียนหลักทรัพย์    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

    ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

    โทรศัพท์ 0-2009-9999

    โทรสาร 0-2009-9991

• ผู้สอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

    ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

    โทรศัพท์ 0-2271-8000         

     โทรสาร 0-2618-5769

• นายทะเบียนหุ้นกู้สกุลบาท    ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

    ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1

    ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) 

    อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9   

    เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

    เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

    โทรศัพท์   0-2128-2324-9 

    โทรสาร    0-2128-4625

บคุคลอางอิง

• นายทะเบียนหลักทรัพย์    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

    ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

    โทรศัพท์ 0-2009-9999

    โทรสาร 0-2009-9991

• ผู้สอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ

   ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ 0-2271-8000      

    โทรสาร 0-2618-5769

• นายทะเบียนหุ้นกู้สกุลบาท    ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

   ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1

ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) 

   อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  

   เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

   เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

   โทรศัพท์   0-2128-2324-9 

   โทรสาร    0-2128-4625

ทีมการขายผลิตภัณฑ์ 

บริการหลักทรัพย์

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์  0-2544-3937, 0-2544-2923

โทรสาร  0-2544-7475

รายงานประจําปี 2560
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 ความสําเร็จของการบริหารจัดการ Productivity 

Improvement เปน็สว่นหนึง่ของการดาํเนินการตามกลยทุธ์

Do Now เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันของกลุ่ม ปตท.

ซึ่งจะยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นเพื่อให้

ผลตอบแทนการลงทุนหรือ Return on Investment (ROI) 

ของกลุ่ม ปตท. เทียบเคียงได้กับคู่แข่งชั้นนํา และสามารถ

สร้างความม่ันใจในการขยายธุรกจิในอนาคตภายใต้กลยุทธ ์

Decide Now ที่จะรองรับศักยภาพการลงทุนของกลุ่ม ปตท. 

โดยจะต้องเร่งตัดสินใจการลงทุนที่สําคัญเพื่อขยายธุรกิจ

ที่ดําเนินการอยู่ ได้แก่ การขยายธุรกิจท่อก๊าซธรรมชาติ 

การขยายสถานีรับส่งก๊าซธรรมชาติเหลว การขยายธุรกิจ

น้ํามันและค้าปลีก รวมทั้งการขยายกิจการของกลุ่มบริษัท

ในเครือ ทั้งธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจไฟฟ้า 

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน เป็นต้น โดยธุรกิจน้ํามัน

และค้าปลีกยังคงเน้นรูปแบบการขยายการเติบโตไป

พร้อมกับพันธมิตรทางการค้าและการพัฒนาสถานีน้ํามัน

จากแนวคิด PTT Life Station ไปสู่ Living Community 

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เต็มไปด้วยความผูกพัน

ของคนในท้องถิ่น และการออกแบบสถานีนํ้ามันให้เป็น 

PTT Friendly Design ที่พร้อมดูแลผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

และทุกสภาพร่างกายให้เข้าถึงการใช้บริการ

 นอกจากนี้ ในการรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

(Disruptive Technology) และตอบสนองพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตตามกระแสโลกาภิวัตน์

(Mega Trends) ปตท. ได้เตรียมขยายการลงทุนใน

ธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-Curve ระยะยาวภายใต้กลยุทธ์

Design Now โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารให้มีหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม ที่จะดูแลการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมท้ัง

ความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มาสร้างธุรกิจใหม่ อีกท้ัง

มีการนําพนักงานรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนจาก ปตท. ไปศึกษา

ในมหาวิทยาลัยชัน้นําในต่างประเทศมาจัดตัง้ทีม “Express 

Solution” หรือ “ExpresSo” เพื่อวิเคราะห์ ติดตาม ค้นหา

และทําการลงทุนในธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้ง (Start Up) รวมท้ัง

ลงทุนในกองทุนธุรกิจใหม่ ๆ (Corporate Venture Capital) 

อีกด้วย

เรียน ทานผูถือหุน

 ปี 2560 เป็นปีท่ีราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน

อย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่เกิดวิกฤตราคานํ้ามันตกตํ่าในช่วง

ปลายปี 2557 ซ่ึงเป็นผลมาจากอุปสงค์นํ้ามันดิบโลกเพ่ิมข้ึนถึง 

1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากการฟ้ืนตัวของสภาพเศรษฐกิจโลก

ขณะเดียวกันกลุ่มโอเปกได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับกลุ่ม

ผู้ผลิตนํ้ามันรายอื่น นําโดยสหพันธรัฐรัสเซียในการรักษา

ระดบัอปุทานน้าํมนัดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล สง่ผลให้ราคา

น้าํมนัดบิดูไบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน็ 53.2 เหรยีญสหรัฐตอ่บาร์เรล 

จาก 41.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2559 เช่นเดียวกับ

ความต้องการผลิตภัณฑ์ทั้งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ได้ปรับเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น 

ชมุชนสงัคมเมืองมีการขยายตัวเพ่ิมขึน้ สง่ผลใหก้าํไรข้ันตน้

ของธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีดีขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้

เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัรอ้ยละ 3.9 สงูกวา่ท่ีคาดการณ ์

โดยไดร้บัแรงหนนุจากภาคการสง่ออกทีฟ่ืน้ตวั การทอ่งเทีย่ว

ที่ขยายตัวและนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ

ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ในประเทศสูงขึ้น  

 จากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและด้านอุปสงค์อุปทาน

น้าํมนัโลกดังกลา่ว สง่ใหผ้ลประกอบการกลุ่ม ปตท. มรีายได้

จากการจําหน่ายสินค้าและให้บริการรวม 2 ล้านล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 16 และมีกําไรสุทธิสูงถึง 

135,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 43 โดยแบ่ง

เป็นกาํไรทีม่าจากผลการดําเนินงานของ ปตท. เอง 74,552 

ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55) และกําไรที่มาจาก

บริษทัในกลุ่ม 60,628 ล้านบาท (คิดเปน็สัดสว่นร้อยละ 45) 

ถือเป็นกําไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง ปตท. ซึ่งนอกเหนือ

จากปจัจยัเกือ้หนนุทางเศรษฐกิจและราคาน้าํมนัตลาดโลก 

ยงัเกดิจากผลสาํเรจ็ของการมุง่เนน้การปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลศิ

(Operational Excellence) และการเพิ่มผลผลิตหรือ

Productivity Improvement ของทัง้กลุม่ ปตท. โดยการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน ปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การสร้าง

พลังร่วม (Synergy) บริษัทในกลุ่ม รวมท้ังการนําเทคโนโลยี

นวตักรรมและดจิทิลัมาใชท้ัง้ในดา้นการตลาดและการผลติ 

ส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้ เพิ่มปริมาณการผลิตและลด

ค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท ผลกําไรที่ดีขึ้น

ดังกล่าวส่งผลให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่มจะนําส่งเงินให้รัฐ

ทั้งในรูปแบบภาษีและเงินปันผลกว่า 7 หมื่นล้านบาท 

ซ่ึงเป็นการนําส่งรัฐจํานวนสูงสุดนับต้ังแต่ก่อต้ัง ปตท. เช่นกัน 

สารจากคณะกรรมการ
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 การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยมีาขับเคลื่อนธรุกจิใหม ่ๆ  นี้ สอดรับกบันโยบาย Thailand 4.0 

ของภาครัฐที่จะมุ่งพัฒนา Existing S-Curve และสร้าง New S-Curve ให้กับประเทศ ซึ่ง ปตท. 

ได้ลงนาม Memorandum of Agreement กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ หรือ สวทช. เพื่อพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดสภาวะแวดล้อมและเครือข่ายร่วมกับผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ (Eco-System) เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ภายใต้

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: 

EECi) 

 ในการดําเนินการตามกลยุทธ์ธุรกิจ ปตท. จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างสมดุล

ของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กันไป โดยยกระดับการดําเนินการกิจการเพื่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) ไปสู่การสร้างมูลค่าร่วมกันกับสังคมชุมชน (Creating Shared 

Value: CSV) ผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) โดย ปตท. ร่วมกับ

บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัด (มหาชน) (PTTEP) 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด 

(มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จํากัด (มหาชน) (GPSC) และ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (PTTOR) 

ได้ร่วมจัดตั้งบริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด เพื่อนําประสบการณ์ความชํานาญ

ทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท. มาสร้างธุรกิจใหม่ให้กับชุมชนและสังคม โดยมีโครงการที่จะเริ่ม

ดําเนินการ ได้แก่ โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟเพื่อความยั่งยืน โดยให้กลุ่มเกษตรกร ชาวเขา

ทีป่ลกูทาํไรก่าแฟในบริเวณชายแดนในจงัหวดัเชียงราย สามารถนาํกาแฟมาจาํหนา่ยโดยตรง

ให้กับโรงค่ัวกาแฟอเมซอนของ ปตท. โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และโครงการร้านกาแฟ 

คาเฟ่อเมซอน ช่วยผู้ด้อยโอกาสที่พิการทางการได้ยินสามารถพัฒนาอาชีพเป็นบาริสต้าได้

 ในปี 2560 คณะกรรมการ ปตท. ยังได้อนุมัติให้นําเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของการกําหนดทิศทางทางธุรกิจของ ปตท. ในอนาคตที่จะต้องมุ่งสู่การให้ประชาชนเข้าถึง

พลังงาน มีความรับผิดชอบใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และมีการใช้

พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น พร้อมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติบนบกและในทะเล รวมถึง

การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อป้องกันปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) โดยโครงการสําคัญ ได้แก่ โครงการรักษ์น้ํา 

รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า เพื่อพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวใหม่ใกล้กรุงเทพฯ 

โครงการพลังงานเพื่อชุมชนที่มีการขยายผลสู่การจัดทําแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ํา

ในพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และทําให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงาน

และเป็นการช่วยลดต้นทุนในการทําการเกษตรได้อีกด้วย 

ป 2560 

กลุม ปตท. มีกําไรสุทธิ

135,180 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจากป 2559 

รอยละ 43 

ถือเปนกําไรสุทธิสูงสุด

นับต้ังแตกอตั้ง ปตท.
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สารจากคณะกรรมการ

นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน
ประธานกรรมการ

นายเทวินทร วงศวานิช
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

ป ั ิ์ ั ั 

 ในการดําเนินธุรกิจที่ผ่านมาของ ปตท. ต้ังอยู่บนหลักการธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้

มีการพัฒนาระบบการทํางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจระบบกลไกการทํางานภายใน ปตท.

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน่ ระบบการกลัน่กรองการลงทนุ การจดัซ้ือจดัจ้าง การควบคมุ

ภายใน และการเข้าร่วมโครงการสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) เพิ่มในโครงการที่มีการจัดซื้อ

จัดจ้างท่ีสําคัญ จนทําให้เป็นปีแรกท่ี ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสํานักงาน ป.ป.ช. 

และรางวัลดีเลิศด้านนวัตกรรมคุณธรรมในองค์กรและด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน

จากสํานักงาน ป.ป.ช. เช่นกัน

 การดําเนินงานข้างต้นตั้งอยู่บนทิศทางกลยุทธ์ Pride and Treasure of Thailand หรือ “PTT” 

ที่นอกจากจะมุ่งสร้างความสําเร็จทางธุรกิจเพื่อให้ ปตท. เป็นสมบัติอันลํ้าค่าของประเทศแล้ว

ยงัตอ้งใหค้วามสาํคัญกบัการดแูลชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่

อย่างสมดุล เพื่อเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยอีกด้วย

 ความสําเร็จในการดําเนินงานของ ปตท. สะท้อนได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ อาทิ รางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Corporate Improvement 

Excellent Award” ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ที่มอบให้กับองค์กร

ที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กร รางวัลรัฐวิสาหกิจ

ยอดเยี่ยม ประจําปี 2560 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) โดย ปตท. ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นต่อเนื่อง

เปน็ปทีี ่8 จากโครงการ “พลาสตกิชวีภาพคอมพาวด์จากเยื่อกาแฟ (Bioplastic compound-based 

silver skin of coffee: Bio SSCMB)” และรางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

จากโครงการ “พลังธรรมชาต ิพลังงานสะอาดเพื่อชมุชน” การได้รบัการจัดอนัดบัในดัชนคีวามย่ังยนื

ของดาวโจนสต์อ่เน่ืองเป็นปทีี่ 6 ซ่ึงปนีี้เป็นปแีรกท่ี ปตท. ไดร้บัคะแนนสงูสดุเปน็ Industry Leader 

ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) รางวัลหุ้นยั่งยืน จาก IOD และ ตลท. 

ผลประเมินระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) ติดต่อเป็นปีที่ 9 ซึ่งรางวัลเหล่านี้ล้วนมาจาก

ความทุม่เท มุง่มัน่ในการทาํงานของทัง้ผูบ้รหิารและพนกังาน  ภายใตก้ารกาํกบัดแูลทีด่แีละจรงิจงั

ของคณะกรรมการ ปตท. ทุกท่าน

 ในนามของคณะกรรมการ ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้ให้

ความไว้วางใจและสนับสนุนการดําเนินงานของ ปตท. ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า

คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ปตท. ทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาองค์กร 

ปตท. ให้ประสบความสําเร็จอยา่งยัง่ยนื เป็นองค์กรหลักในการช่วยสร้างความม่ันคงทางพลังงาน

ให้กับประเทศ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ขยายการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ

และผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

ภายใต้ระบบการบรหิารจัดการบนหลักธรรมาภบิาลและการกํากบักจิการที่ด ีเพื่อสรา้งความย่ังยนื 

ให้ ปตท. เป็นสมบัติอันลํ้าค่าที่คนไทยและผู้ถือหุ้นทุกท่านร่วมภาคภูมิใจตลอดไป

DO NOW

DECIDE NOW

DESIGN NOW
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รายงานของ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

04

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน

ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค

และนายวิชัย อัศรัสกร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี

นายชลัช บุญหลาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานัก

ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยสอบทานและผลกัดนัให ้ปตท. ปฏบิตัติามหลกัการกาํกบั

ดแูลกจิการที่ด ีมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ

ภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ให้ความสําคัญโครงสร้างและกระบวนการ

ทํางานขององค์กรอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการเป็นองค์กร

โปร่งใส และยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของ 

กลุ่ม ปตท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Trustworthy 

Partner) และสามารถสร้างมูลคา่เพิ่มในระยะยาวอย่างย่ังยนื

ให้แก่ ปตท. โดยคํานึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการกํากับดูแล

การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน และการกาํกบั

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Governance,

Risk Management & Control and Compliance: GRC)

และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการตามแนวคิด Three 

Lines of Defense โดยสนับสนุนให้สํานักตรวจสอบภายใน

มีแนวทางการดําเนินงานในเชิงรุก (Proactive) โดย

สื่อความแก่ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ให้เกิดความเข้าใจ

ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน และการกํากับการปฏิบัติงาน

ใหเ้ปน็ไปตามกฎเกณฑ์ การดําเนนิงานตามนโยบายต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน

ผา่นการบรรยาย คลปิวดิโีอ และหนังสอืเพื่อเผยแพร่ Lesson 

Learnt จากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาซึ่ง GRC ถือเป็น

เครื่องมือที่สําคัญและจําเป็นต่อผู้บริหารในการกํากับ

และควบคุมการปฏิบัติงานให้มีการดําเนินงานอย่างโปร่งใส 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจควบคู่ไปกับการมีจริยธรรม

ในการดําเนินงาน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ

ยังได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นาย

ตรว

มอ

คณ

ของ

โดย

ดแูล

ภาย

และ

ทําง

โปร

กลุ่ม

Par

ให้แ

ของ

การ

การ

Ri

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 • การผลักดันให้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร

ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสําคัญที่มีค่าอย่างยิ่งต่อการดําเนินงาน

เพือ่ใหบ้คุลากรมีความรู ้ความสามารถ และทักษะสาํคัญทีจ่าํเป็น

ต้องใช้เพื่อรองรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

รวมถงึการมคีวามสามารถในการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และการให้ความสําคัญกับ

การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถ

ในการดําเนินการตรวจสอบได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

 • การสนับสนุนให้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเชื่อมโยงการทํางาน

ของทั้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน (1st Line of Defense) หน่วยงาน

ที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล (2nd Line of Defense) และหน่วยงาน

ตรวจสอบ (3rd Line of Defense)  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล

ในการดําเนินงานและการกํากับดูแล รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิด

การดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของ ปตท. 

และป้องกันโอกาสในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

 • การยกระดับการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นความเป็น

มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ให้ก้าวทันต่อธุรกิจและกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค

ดิจิทัล ให้ความสําคัญกับความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสําคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Risk) และประเด็นความเสีย่งซึ่งอยูใ่นความสนใจของสาธารณชน  

เป็นต้น และมุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ 

ซึง่ถอืเป็นจดุเชือ่มโยงในการมุ่งสูเ่ปา้หมายเดยีวกนัของหน่วยธรุกจิ

และหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงสนับสนุนการนําเครื่องมือและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการตรวจสอบให้ครอบคลุมกบัปรมิาณข้อมลูทีม่จีาํนวนมากขึ้น

 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 

17 คร้ัง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน

และผู้สอบบัญชี สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้ 

 1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี

ของ ปตท. และงบการเงนิรวม ร่วมกับฝ่ายจัดการ สํานกัตรวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน

และรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน ์โดยไดส้อบถามผูส้อบบญัชีในเร่ืองความถกูตอ้ง

ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญ

รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน

ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขต

การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ 

และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทํา

งบการเงินเปน็ไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชี

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา 

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้

งบการเงิน  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

เป็นการเฉพาะ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือ

เกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสําคัญ

การนําเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ

 2.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอก

องค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและ

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ

ผลการดําเนินงานของกลุ่ม ปตท. รวมถึงเหตุการณ์ความเสี่ยง 

(Event Risk) อื่น อย่างสม่ําเสมอทุกไตรมาสร่วมกับฝ่ายจัดการ 

พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) ขององค์กร

การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึง

การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 

และการใช้ประโยชน์จาก Big Data การมีกระบวนการพิจารณา

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ที่รอบคอบรัดกุม และการบริหารจัดการสําหรับประเด็นที่

สาธารณชนให้ความสนใจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดส้นบัสนนุ

ให้ฝ่ายจัดการ จัดทําแผนการดําเนินงานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตาม

ที่คาดการณ์ไว้  

 3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคัญกับการสร้างการตระหนักรู้

แก่ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.  ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกํากับ

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk

Management & Control and Compliance หรือ GRC)

โดยส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง GRC เพื่อให้

ปตท. มกีารบรหิารจดัการทีด่ ี มกีารดาํเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลตามแนวคิดการบริหารจดัการแบบ “Three Lines 

of Defense” ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด โดยเน้น

การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงาน (1st Line of Defense) 

เน้นการดําเนินงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ โดยได้สอบทาน

ระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและสํานักตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 013รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



ภายในทุกไตรมาส ท้ังในด้านการดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร

การดูแลทรัพยส์นิ การป้องกันหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย

การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า

ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ 

 ผลการประเมนิการควบคมุภายในตามระเบยีบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินวา่ดว้ยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ในปี 2560 ฝ่ายจัดการและสํานักตรวจสอบภายใน

มีความเห็นว่า การควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอ

และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ โดยมีผู้บริหารให้ความร่วมมือ

ตอบแบบประเมินการควบคุมภายในครบถ้วนร้อยละ 100 

 4. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้

เกิดการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเป็นระบบ สนับสนนุใหน้าํระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานการกํากับดูแลและ

การตรวจสอบ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการดาํเนนิงาน 

และป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ

ของ ปตท. รวมถึงลดโอกาสในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ผลักดัน

ให้เกิดการสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน (Internal 

Control Mindset) สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและพนักงานผ่านการสัมมนา

และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้สอบทานการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ 

ปตท. รวมถงึระบบงานที่กาํหนดไว ้ สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

และรายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. 

มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล

สอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

(Whistleblowing) และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุกระบวนการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้สอดคล้องตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดําเนินธุรกิจของ ปตท.

รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

โดยมีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนอย่างเหมาะสม

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 1 คร้ัง โดยหารอืและให้ขอ้เสนอแนะ

แก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อให้ ปตท. เป็นองค์กร

แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย การดําเนินการเพื่อต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน  การดําเนินงานกิจการเพ่ือสังคมและการคํานึงถึง

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมเร่งรัดการดําเนินการ

ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 

 5.  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ ให้ข้อ เสนอแนะในการพัฒนาเพื่อยกระดับ

การตรวจสอบภายในท้ังในด้านบุคลากร กระบวนการ รวมถึง

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นความเป็น

มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจสอบภายใน โดยเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ให้ก้าวทันต่อธุรกิจและกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในยคุดจิทัิล การใหค้วามสาํคญักบัความเสีย่ง ซึง่อาจสง่ผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

(Strategic Risk) เช่น การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูง 

การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ในการดําเนิน

ธุรกิจ ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น (Emerging Risk) และ

ประเด็นความเสี่ยงซึ่งอยู่ในความสนใจของสาธารณชน เป็นต้น

โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของธุรกิจ (Productivity Improvement) และสนับสนุนการนํา

เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์

ในการตรวจสอบภายใน การพัฒนาผูต้รวจสอบภายในให้มคีวามรู้

ความสามารถรองรับกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหล่าน้ัน การขยายผลการใช้งานระบบ Continuous Control

Monitoring and Auditing System (CCMS) ซึ่งช่วยกล่ันกรอง

และตรวจติดตามความผิดปกติ (Red Flag) รวมถึงการทุจริต

ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ ไปยังกระบวนการขาย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ014 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



จนถึงชําระเงิน (Order to Cash) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในปี 2561 การปรับปรุงระบบ CCMS ที่ใช้งานในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง (Procure to Pay) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกํากับให้มีการประเมินคุณภาพ

การตรวจสอบภายใน และการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ได้รับวุฒิบัตรสากลทางวิชาชีพ  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ แผนการ

ตรวจสอบประจาํปแีละแผนการตรวจสอบระยะยาว การปฏบิตังิาน

ตามแผน ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน โดยให้

ขอ้แนะนาํและตดิตามการดาํเนนิการแกไ้ขในประเดน็ทีม่นียัสาํคญั 

เพื่อก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายใน

ทีเ่พยีงพอ พจิารณาการปรับปรุงกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 

สอบทานงบประมาณประจําปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

แผนการพัฒนา แผนการสรรหาและการหมุนเวียนบุคลากร

การฝึกอบรมบุคลากร การประเมินความเพียงพอและเหมาะสม

ของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณา

ความดีความชอบประจําปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สํานักตรวจสอบภายใน 

 6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งแบบประเมิน

ตนเองและแบบไข ว้  ตามแนวปฏิ บัติที่ ดี ของ สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้มั่นใจว่า

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุผลที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมิน

อยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม และคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การรายงาน

ผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกไตรมาส

โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

กํากับดูแล ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกํากับ

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ปตท. 

 

 7. การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจําปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. 

ประจําปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. นําเสนอ

ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขต

แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจําปีของผู้สอบบัญชีร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของ ปตท. 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ี

และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง

ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้

ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ  อยา่งสรา้งสรรค ์เพื่อประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า งบการเงินของ ปตท. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ปตท.

มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการกํากับดูแล

กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผล

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 015รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ทา่น ซึ่งเปน็กรรมการอิสระ

ทั้งคณะ โดยมี พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ทําหน้าที่

ประธานกรรมการสรรหา นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 

และนายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์  เป็นกรรมการสรรหา 

และมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

เลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาไดป้ฏิบติัหนา้ทีต่ามท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส 

และเป็นธรรม รวมท้ังได้มีการปรับปรุงแนวทางการดําเนิน

งานให้ครอบคลุม สอดรับกับความเป็นปัจจุบันและกลยุทธ์

การดําเนนิธรุกจิของ ปตท. รวมทัง้ตระหนักถงึประโยชนส์งูสดุ

ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการ

สรรหามีการประชุมรวมท้ังสิ้นจํานวน 3 คร้ัง โดยได้มี

การพิจารณาในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้

 • พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ 

โดยใช้ขอ้มูลที่มคีวามหลากหลายเพื่อประกอบการพจิารณา

คัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ

ของบรษิทั หลักการกาํกบัดแูลกจิการที่ดขีอง ปตท. ตลอดจน

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมและ

ตอบสนองตอ่ยทุธศาสตรข์อง ปตท. และพจิารณาจากทกัษะ

จําเป็นที่ยังขาด โดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix

รวมทั้งพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) 

ของกระทรวงการคลังและของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลการทํางานและบทบาท

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

ประ

ทั้ง

ปร

แล

แล

เลข

คณ

จา

แล

งาน

การ

ของ

สร

การ

โดย

คัด

เหม

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

ประธานกรรมการสรรหา

016 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ท่ีสามารถสร้างความเช่ือม่ันให้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย 

อกีทัง้ตอ้งเปน็ผูไ้มม่ปีระวัตดิา่งพรอ้ยและไม่มผีลประโยชนข์ดัแยง้

กับ ปตท. (Confl ict of Interest) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ปตท. ต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

ทั้ งนี้ เพื่อเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 

 • พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

โดยคณะกรรมการสรรหาได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณา

สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสม

ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท.

พจิารณาแตง่ตัง้เปน็กรรมการ ทัง้นี้รายชือ่บคุคลทีม่คีวามเหมาะสม

จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คนร. เช่นกัน  

 • พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทําหน้าที่กรรมการ

เฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง คุณสมบัต ิความรู้ ความชํานาญ ความสามารถ รวมท้ัง

ทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

เฉพาะเรื่อง และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา

แต่งต้ัง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.

จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยตรง

 • พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมการกําหนดทักษะ ความรู้

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ปตท. (Board  Skill Matrix) ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย 

และเหมาะสมกับธุรกจิของ ปตท. คณะกรรมการสรรหาได้เพิม่เตมิ

ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา

และประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์

รัฐวิสาหกิจ โดยตระหนักถึงการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์เป็นสําคัญ 

 • ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหา

ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

และสอดคล้องตามนโยบายธรรมาภิบาลและหลักการกํากับ

ดูแลกิจการของ ปตท.

 นอกจากนี้ ปี 2560 คณะกรรมการ ปตท. ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม

เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ

ชือ่บคุคลเพื่อเขา้กระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นปี 2561  ท้ังนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใส

ในการตรวจสอบในรายงานประจําปีฉบับนี้แล้ว 

รายงานของคณะกรรมการสรรหา 017รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้ง

พจิารณากล่ันกรองและให้ขอ้คดิเห็นในประเด็นสาํคัญตา่ง ๆ  

ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยในปี 2560 นี้

มีการประชุม 3 คร้ัง ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ดังนี้

 • พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ประจําปี 2560 โดยพิจารณา

จากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริ ษัท

แนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

และบริษัทชั้นนําทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมท้ัง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบกับ

ผลประเมินของคณะกรรมการในหัวข้อต่าง ๆ ที่กําหนดไว้

ในแบบประเมินประจําปี  โดยได้ เสนอขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2560 

 • พิจารณาแนวทางการประเมินผล เพื่อกําหนด

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาปัจจัยในด้านต่าง ๆ อาทิ 

ผลการดาํเนนิงาน ซึง่เชื่อมโยงกบับนัทกึขอ้ตกลงการประเมนิ

ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปีระหว่างสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กับ ปตท. ปัจจัย

ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ และภาวะผู้นํา 

ประกอบกับการพิจารณาผลประเมินตนเองของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกท้ัง

นําผลประเมินที่คณะกรรมการทุกท่านได้มีส่วนร่วมใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาของ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา ก่อนนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป

 • พิจารณาและให้ความเห็นต่อแนวทางการจัด

โครงสร้างองค์กรระดับมหภาคของ ปตท. ให้สามารถ

ตอบสนองต่อสถานการณ์พลังงาน ปัจจัยภายนอก

ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และการแข่งขันทาง

ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจให้สอดรับกับทิศทาง

กลยุทธ์องค์กร การขยายตัวสู่ธุรกิจใหม่ (New S-Curve) 

และมุ่งเน้นเทคโนโลยีและดิจิทัล รวมทั้งการบริหารจัดการ

องค์กรให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจน

สามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐ และดําเนินธรุกิจรว่มกับ

ชุมชนอย่างย่ังยืน 

 นอกจากนี้ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ และ

กรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ใน

รายงานประจําปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

แนวปฏิบั

และบริษัท

ความรับ

ผลประเมิ

ในแบบป

คณะกรร

ประจําปี 2

• พิ

ค่าตอบแ

ผู้จัดการ

ผลการดาํ

ผลการดํ

คณะกรรม

ด้านควา

ประกอบ

เจ้าหน้า

นําผลปร

การประเมิ

กรรมการ

นายบุญทักษ หวังเจริญ

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 ในปี 2560 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 

โดยมีนายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ ทําหน้าที่

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน นายสมศักดิ์

โชติรตันะศิริ และนายสมชยั สจัจพงษ์ เปน็กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน โดยมผู้ีจดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่

และเลขานุการบริษัท ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
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รายงานของ

คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี

07

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี บริษทั ปตท. จํากัด

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน

ไดแ้ก ่พลเอก ฉตัรเฉลมิ เฉลมิสขุ ทําหน้าทีป่ระธานกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี นายดอน วสันตพฤกษ์ และนาย

ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ เป็นกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

เลขานุการบริษัท ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการดําเนิน

ธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

และต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชนัทกุรูปแบบ จงึมุ่งเน้นให้ ปตท. 

ยึดมั่นการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มาตรฐานจรยิธรรม จรรยาบรรณธุรกจิ และกรอบการบรหิาร

จัดการความย่ังยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาและยกระดับ

ระบบการกาํกบัดแูลกิจการทีดี่ของ ปตท. ใหม้ีประสิทธิภาพ

อยา่งตอ่เนือ่ง อนัเปน็การสร้างความเชื่อมัน่แกผู่ม้สีว่นไดเ้สยี

ทุกกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ

องค์กร 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

กํ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี  ทํ า ห น้ า ที่ เ ส น อ แ น ว ป ฏิ บั ติ

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ กํากับดูแล

การปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไป

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate

Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากล

ของ The Organization for Economic Cooperation and

Development, ASEAN CG Scorecard และหลักเกณฑ์ 

DJSI Corporate Sustainability Assessment ทั้งนี้ หน้าที่

ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดียังครอบคลุม

การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความย่ังยืน

และการวางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(ม

ได้

กํา

ธร

โด

เล

ดูแ

ธุร

แล

ยึด

มา

จัด

ระ

อย

ทุก

อง

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
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 ในปี 2560 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 

5 คร้ังตามแผนงานท่ีกาํหนด เพ่ือกาํกบัดแูล ติดตาม และประเมิน

ผลการดําเนินงานตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

การต่อต้านคอร์รัปชัน แผนงานด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์

องค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • จัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจําปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนินงานของ ปตท. 

เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ

ประชาชนท่ัวไป ซึ่งมีสาระสําคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ 

และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ ปตท.

(www.pttplc.com) โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสาร

และภาพลักษณ์องค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล 

 • จัดทํารายงานความยั่งยืน ปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยปรับปรงุแนวทางในการรายงานจาก Sustainability Reporting 

Guidelines version 4.0 (GRI G4 Guideline) เป็น Sustainability 

Reporting Standard (GRI Standard) รวมถึง Oil and Gas Sector

Disclosures (OGSD) ของ Global Reporting Initiative (GRI)

และนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานตามรูปแบบของ Integrated

Reporting (IR) รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม

หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

(United Nations Global Compact: UNGC) รวมถึงนําเสนอ

ผลการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม

กรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 

SDGs) เพือ่แสดงความมุง่ม่ันขององคก์รในการสนบัสนนุเปา้หมาย

การพฒันาทีย่ัง่ยืนของสหประชาชาติ รวมทัง้จดัใหม้ีการสอบทาน

รายงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก

อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่รายงานฉบับนี้และฉบับที่ผ่านมา

บนเว็บไซต์ ปตท. เว็บไซต์ GRI และเว็บไซต์ UNGC นอกจากนี้

ปตท. ยังส่งเสริมสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท.

สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ให้มีการจัดทํารายงานให้สอดคล้อง

กบัทิศทางของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) ที่มุง่หวัง

ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ GRI

 • จัดทําจดหมายข่าว PTT Bizway รายไตรมาสสําหรับ

ผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสื่อความและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง 

ปตท. และผู้ถือหุ้นสามัญ

 • จัดทําวารสาร Happiness รายไตรมาสสําหรับผู้ถือหุ้นกู้

เพื่อสื่อสาร สื่อความ และสานสัมพันธร์ะหว่าง ปตท. และผู้ถอืหุ้นกู้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

 • จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยให้

ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น

เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 

 • แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม

และเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วไว้ในเว็บไซตข์อง ปตท. เปน็การลว่งหนา้

ก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล

ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมท้ังอํานวย

ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ปตท. ได้รับคะแนนจาก

การประเมิน AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กําหนด

 • กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

สว่นได้เสียของตนและผูเ้กี่ยวข้อง ประจําป ี2560 เพ่ือให้กรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยรวม 

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี020 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



 • จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทํา

รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหาร

และพนักงานจัดทําแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet 

โดยในปี 2560 ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสําคัญ

 • กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้อง

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการ

บริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจํา

ทุกไตรมาส

 • กํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้

ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกลุม่ ปตท. โดยหากมคีวามจําเปน็ตอ้งซือ้ขายใหแ้จง้เลขานุการ

บริษัทล่วงหน้า เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 4 แบบ คือ 

ประเมินทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมินกรรมการท่านอื่น และ

ประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับผลการประเมินของ

ปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

 • เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

อยา่งสม่าํเสมอ อาท ิหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 • ศึกษางาน กลุ่มบริษัท ปตท. รวมถึงงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ

พลังงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ

 • จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 คร้ัง

 • จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 คร้ัง

การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. ประจําปี 2560 

ตลอดจนเป้าหมายประจําป ีเพื่อถา่ยทอดสู่การปฏบัิตทิกุระดบั โดย

ติดตามผลและให้คาํแนะนาํอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน

การกํากับดูแลกิจการของ ปตท. ให้เทียบเท่าระดับสากล 

 • กาํกบัดแูลให้มกีารประกาศใช้ “คู่มอืการกํากบัดแูลกจิการ

ที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท.” ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 4 

 • กํากับดูแลให้มีการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และการต่อตา้นคอร์รปัชนัในเชงิรุก โดยประกาศใช้คูม่อืการบรหิาร

ความเสีย่งดา้นคอร์รปัชนั เพือ่เปน็แนวทางการประเมนิความเสี่ยง

ด้านคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน และการกําหนด

กระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 • กํากับดูแลให้มีการรายงานการรับของขวัญที่ไม่สามารถ

ปฏิเสธหรือส่งคืนได้ตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่าง

เต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ตลอดจน

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

 • กํ ากับดูแลให้มีการ จัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจรติในหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ (ศปท.) ของ ปตท. ตามแนวทาง

ที่สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (สาํนกังาน 

ป.ป.ช.) กําหนด เพื่อรับผิดชอบดําเนินงานด้านการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปรับปรุงเพิ่มเติม

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. (Corporate Governance Working Group: CGWG) เปน็ 

“คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate

Governance Management Committee: CGMC)” และปฏบัิตหิน้าที่

เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

(ศปท.) ของ ปตท. 

 • ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท.

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action

Coalition against Corruption: CAC) เพื่อผลักดันให้พันธมิตร

ทางธุรกิจดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันทุกรูปแบบ อันแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือ

และก้าวเดินหน้าไปพร้อมกับ ปตท.

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 021รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



 • สร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความโปร่งใส

และต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน อาทิ งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ วันต่อต้าน

คอร์รัปชันสากล เป็นต้น รวมท้ังจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ

การส่งเสริมคุณธรรมของ ปตท. ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 • กําหนดแนวทางการดําเนินงานกิจการเพื่อสังคม

สนบัสนุนกรอบการบรหิารจัดการความย่ังยนืกลุ่ม ปตท. ในการเป็น

องคก์รที่ดีของสงัคม (Corporate Citizenship) โดยใหค้วามสาํคญั

ต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อรับผิดชอบดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนา

ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดําเนินธุรกิจและ

สังคมโดยรวมอย่างย่ังยืน ผ่านการดําเนินโครงการเพื่อสังคม

กว่า 40 โครงการ โดยในปี 2560 มีการดําเนินงานที่สําคัญ

ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ส่งเสริมการสร้างทรัพยากร

มนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อน

ประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งแต่

การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมทักษะ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสถาบันวิทยสิริเมธีและ

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ผ่านการจัดค่าย

ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร พร้อมทั้งมอบโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีจากโรงเรียนและสถาบัน

การศึกษารอบสถานประกอบการ ปตท. ท่ัวประเทศ นอกจากนี้ 

ปตท. ยังดําเนินโครงการหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 4 

เพื่อสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงาน ซึ่งผู้เข้าอบรม

ได้พัฒนาและนําเสนอโครงงานเชิงปฏิบัติการสําหรับนําไป

พัฒนาพื้นที่ของตน

 การพัฒนาสังคมชุมชน: มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

และบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน โดยได้ดาํเนินงานโครงการ

รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทาง

ในการจําหน่ายข้าวให้แก่ชาวนาที่ประสบปัญหาในการระบาย

ผลผลิต และชว่ยพฒันาทกัษะการบริหารจดัการขา้วใหก้บัชาวนา

อีกทั้งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวคุณภาพดี ราคาถูก

จากชาวนาโดยตรง นอกจากนี้ ปตท. ยังส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง

ทางด้านพลังงานในระดับชุมชน โดยการดําเนินโครงการ

ระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรและโครงการวิจัยระบบผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดต้ังลอยนํ้าเพื่อบริหาร

จัดการนํ้า (Floating PV) ที่ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี, ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

และตําบลสันทราย อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น

ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนที่สําคัญ 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม: ส่งเสริม

ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน

ในการฟืน้ฟูและอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย

ทางชีวภาพให้คงความอุดมสมบูรณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้และ

ปลกูฝงัจิตสาํนึกในการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มในชมุชนอยา่งยัง่ยืน 

ผ่านศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ป่าในกรุง ป่าวังจันทร์ และศูนย์ศึกษา

เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี 

 • ผ่านการประเมินผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน

ของ RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment และ

ได้รับการจัดเป็น DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับเป็น 1

ใน 9 บริษัท จาก 79 บริษัท ใน Dow Jones Sustainability World 

Index (DJSI World) และนับเป็น 1 ใน 2 บริษัท จาก 19 บริษัท

ใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI 

Emerging Markets) ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated 

(OGX) โดยมีคะแนนการประเมินในเรื่อง Materiality, Policy

Infl uence, Supply Chain Management, Environmental Reporting,

Environmental Policy, Biodiversity, Climate Strategy, Social 

Reporting, Labor Practice Indicators, Human Rights, และ

Social Impact on Communities อยู่ในระดับ Industry Best

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี022 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการ

ดําเนินงานบนพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และการบริหารจัดการความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 ปตท. จึงได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและ

ระดับสากล อาทิ 

 • รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสํานักงาน ป.ป.ช.

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีแผนงานยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ประเภทดีเลิศ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร: 

Integrity Culture และด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน: 

Work Integrity จากสํานักงาน ป.ป.ช. 

 • คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency

Assessment: ITA) จากสํานักงาน ป.ป.ช. ในระดับสูงมาก

สี่ปีติดต่อกัน 

 • การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสํารวจ

การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 2560

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) 

(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9)

 • รางวัล Corporate Governance Asia Annual Recognition

Awards 2016 ประเภท Icon on Corporate Governance (ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 13) 

 • รางวลั The Asset Corporate Awards 2017 ระดบั Platinum 

(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9) 

 • รางวัล Strongest Adherence to Corporate Governance;

Most Consistent Dividend Policy; and Best Strategic

Corporate Social Responsibi l i ty จากนิตยสาร Alpha

Southeast Asia 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชื่อมั่นว่า การดําเนินงาน

บนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลให้องค์กร

ประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืนและนําไปสู่การเป็นองค์กร

แห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย (Pride & Treasure of

Thai land) เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มและ

เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 023รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



รายงานของ

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงองคกร

08

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท.

จาํกดั (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ได้แก ่

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็นประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร นายธรรมยศ ศรีช่วย และนายสมคิด 

เลิศไพฑูรย์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเป็น 

Chief Risk Offi cer (CRO) และ Chief Stakeholder Offi cer 

(CSO) ทาํหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

องค์กร

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้สนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. ภายใต้หลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ 

ปตท. มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลตอ่การบรรลุเปา้หมาย

ทางธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร 

ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

และสามารถสร้างความม่ันใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า ปตท. มีระบบ

การบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงในทุกมิติ  

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

มีการประชมุท้ังสิน้ 5 ครัง้ โดยสรปุสาระสาํคัญในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ดังนี้

 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณ

จาํกดั

นายชา

ความ

เลิศไพ

รองกร

Chief 

(CSO) 

องค์กร

 คณ

การดํา

กํากับ

ปตท. มี

ทางธุร

ลดผลก

และสา

การบริ

 ใน

นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร

024 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



 1. กํากับดูแลและบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อ

การดาํเนนิธรุกจิของ ปตท. โดยทุกรายการความเสี่ยงกําหนดให้

มมีาตรการเชงิรกุที่เนน้บรหิารจดัการเพือ่ลดโอกาสเกดิเหตกุารณ์

ความเสี่ยง และมมีาตรการเชงิรบัหากเกดิเหตกุารณค์วามเสีย่งขึน้ 

เพือ่ลดผลกระทบไม่ใหส้ง่ผลตอ่เปา้หมายขององค์กร มีการจดัทํา

แผนบรหิารจดัการความเสีย่งรองรบัสถานการณต์า่ง ๆ  ใหค้รบถ้วน

อาทิ การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน

ของราคาน้ํามันดิบโดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ

(Hedging Tools) การบริหารความเสี่ยงจากนโยบายการกําหนด

ราคา LPG ลอยตัวและเปิดเสรีธุรกิจ LPG โดยผลักดันนโยบาย

การลอยตัวราคา LPG ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  

 2. กํากับดูแลการบริหารผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เพื่อให้

การบริหารผู้มีส่วนได้เสียมีกระบวนการที่สมบูรณ์และครอบคลุม

ถึงการบริหารจัดการต่อทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน 

โดยแผนธุรกิจที่สําคัญจะมีการพิจารณาผลที่อาจกระทบต่อผู้มี

สว่นได้เสยีแต่ละกลุ่ม และนํามาจัดทาํกลยุทธ ์แผนงาน เพื่อบรหิาร

จดัการผู้มสีว่นได้เสยีตามรูปแบบการบรหิารจัดการที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ รวมถึงวางกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการ  และการทบทวนแผนบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง

 3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเป็นประจํา

ทุกไตรมาส โดยกําหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง

และเตือนภัยล่วงหน้า (Leading Key Risk Indicator) และตัวชี้วัด

ความเส่ียงเพ่ือวดัประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง (Lagging 

Key Risk Indicator) ให้ขอ้เสนอแนะแก่ฝา่ยจัดการในการปรับปรุง

การบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นโดยการทบทวนแผนบริหาร

ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการรายงานผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการ ปตท. ได้รับทราบ

        

 4. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นวาระ ท่ีมีภาระผูกพัน

ในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเส่ียง

ที่ส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ก่อนการนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ ปตท. โดยคณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาวาระพิเศษ

ดังกล่าว อาทิ การจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับ

ความตอ้งการ LNG ของประเทศทีเ่พิม่ขึน้  แนวทางบริหารจดัการ

โครงการ First Borneo Plantations (FBP) ในประเทศอินโดนีเซีย

 5. พิจารณากลั่นกรองรายการความเสี่ยงองค์กรปี 2561 

และนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. โดยให้มี

การบูรณาการรายการความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง

องค์กรควบคู่ไปกับการจัดทําแผนวิสาหกิจปี 2561 ทําให้แผนบริหาร

ความเสี่ยงมีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และ

กลยทุธ์การดาํเนนิธรุกจิ มกีารถา่ยทอดไปสูก่ารปฏบิตัท่ัิวทัง้องคก์ร 

เพื่อตอบสนองความเสี่ยงและพร้อมรับความเสี่ยงได้อย่าง

ทันท่วงที 

 

 ด้วยการให้ความสําคัญกับความเป็นเลิศในการบริหาร

ความเส่ียงและกลยทุธ์ ความทุม่เทและความรว่มมือของบคุลากร

ทกุคน ทําให้ปจัจยัเสี่ยงต่าง ๆ  ของปี 2560 ได้รบัการบรหิารจัดการ

จนสามารถควบคมุอยูใ่นระดบัทีย่อมรับไดส้ง่ผลใหผ้ลประกอบการ

การดําเนินธุรกิจ และภาพลักษณ์องค์กรของ ปตท. ในปี 2560 

เพิ่มขึ้นจากปี 2559

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 025รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



 เศรษฐกจิโลกในปี 2560 ขยายตัวเร่งขึน้จากปี 2559 จากเศรษฐกจิของ

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced economies) โดยเฉพาะเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวเร่งขึ้นท่ามกลางตลาดแรงงานที่เข้าสู่สภาวะ

การจา้งงานเตม็ที ่(Full employment) ในขณะทีเ่ศรษฐกจิของกลุม่ประเทศ

ทีใ่ชเ้งนิสกลุยโูรฟืน้ตวัชดัเจนและกระจายตัวมากขึน้ภายใตส้ภาวะการเงนิ

ที่ผ่อนคลาย สําหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และกําลัง

พัฒนา (Emerging market and developing economies) โดยเฉพาะ

เศรษฐกิจจีนซึ่งอยู่ระหว่างการปรับสมดุลโครงสร้างเพื่อการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยจากภาคส่งออกที่ขยายตัวได้ดีและตลาด

อสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงคึกคัก (Resilient property market) ท้ังนี้กองทุน

การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือน

มกราคม 2561 ประมาณการว่าเศรษฐกจิโลกจะเตบิโตร้อยละ 3.7 ในปี 2560 

จากที่เติบโตร้อยละ 3.2 ในปี 2559 (ภาพที่ 1)

หนวย: % yoy

ที่มา: IMF ณ เดือนมกราคม 2561

  ภาพท่ี 1 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของกลุมประเทศตาง ๆ 

ป 2558 - 2560

โลก

กลุมประเทศพัฒนาแลว

กลุมประเทศตลาดเกิดใหม
และกําลังพัฒนา

สถานการณ

เศรษฐกิจโลก

สถานการณ

เศรษฐกิจ 

สถานการณ

ปโตรเลียม

และปโตรเคมี
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  ภาพท่ี 2 

ความตองการใชนํ้ามันของโลก 

ป 2558 - 2560

หนวย: ลานบารเรลตอวัน
ที่มา: IEA ณ เดือนธันวาคม 2560

026 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)สถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี



สถานการณ

ปโตรเลียม

และปโตรเคมี

 ความต้องการใช้น้ํามันของโลกใน

ปี 2560 เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

มากกวา่ทีเ่พิม่ขึน้ในป ี2559 จากการฟืน้ตวั

ของเศรษฐกิจโลก ท้ังนี้สํานักงานพลังงาน

สากล (International Energy Agency: 

IEA) ณ เดือนธันวาคม 2560 คาดว่า

ความต้องการใช้นํ้ามันของโลกในปี 2560 อยู่ท่ี

ระดับ 97.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ภาพที่ 2)

 

 ความต้องการใช้นํ้ามันของโลกท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประกอบกับภาวะอุปทานตึ ง ตัวจาก

การลดกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ 

Non-OPEC ลง 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ต่อเนื่องท้ังปี 2560 ปัญหาอุปทานจาก

ทะเลเหนือและเวเนซุเอลาหยุดชะงัก และ

ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง 

แม้ว่ากําลังการผลิต Shale oil ของสหรัฐฯ 

ปรบัเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง สง่ผลใหร้าคาน้าํมนัดบิ

ดไูบเฉลี่ยปี 2560 อยู่ที่ 53.2 เหรียญสหรัฐ 

ต่อบาร์เรล สูงกว่าราคาเฉลี่ยปี 2559

ที่อยู่ที่ 41.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

สําหรับราคานํ้ามันสําเร็จรูปปรับเพิ่มขึ้น

ตามราคานํ้ามันดิบ ราคาเฉลี่ยของนํ้ามัน

 2558 2559 2560
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+1.5 

ลานบารเรลตอวัน
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี



เบนซิน 95 อยู่ที่ 68.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีส่วนต่างจากราคานํ้ามันดิบดูไบทรงตัวตามความต้องการใช้ที่ยังอยู่ใน

ระดบัสงู ประกอบกบัอปุทานชะงกัจากเฮอรริ์เคนฮารวี์ยแ์ละอบุติัเหตทุี่โรงกล่ันในยุโรปและจีน แมว้า่อปุทานในจีนโดยรวมเพ่ิมข้ึน 

ราคาเฉลีย่ของนํ้ามนัดีเซลอยูท่ี ่65.7 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล โดยมีสว่นตา่งจากราคานํ้ามนัดิบดไูบเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้

ในภาคเศรษฐกิจ ราคาเฉลี่ยของนํ้ามันเตาอยู่ที่ 50.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีส่วนต่างจากราคาน้ํามันดิบดูไบเพิ่มขึ้น

ตามความต้องการใช้ในการเดินเรือที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปทานจากรัสเซียและเวเนซุเอลาลดลง ราคาเฉลี่ยของก๊าซหุงต้ม 

(LPG CP) อยู่ที่ 485 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ภาพที่ 3)

 ค่าการกลั่นของโรงกล่ันประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์เฉลี่ยปี 2560 อยู่ที่ 7.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สูงกว่าปี 2559 

ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 6.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

 ภาพรวมราคาผลติภัณฑป์โิตรเคมใีนปี 2560 ปรับเพิ่มขึน้ตามราคานํ้ามนัดบิและวัตถดุบิแนฟทา และความต้องการผลติภัณฑ์

ทีด่ขีึน้ตามสภาพเศรษฐกจิ โดยราคาโพลเีอทลินีความหนาแนน่สงู (High density polyethylene: HDPE) ยงัไดร้บัแรงสนบัสนนุจาก

ภาวะอุปทานตึงตัวในจีนจากมาตรการห้ามนําเข้าพลาสติกรีไซเคิลและโรงงาน HDPE ต้ังใหม่ล่าช้า ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยปี 2560 

อยู่ที่ 1,168 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ราคาพาราไซลีน (Paraxylene: PX) ยังได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ตอ่เนือ่งในตลาดโพลีเอสเตอร์ และโรงงาน PX ต้ังใหม่ลา่ชา้ ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยปี 2560 อยู่ที่ 854 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั (ภาพที ่4)

  ภาพท่ี 3 

ราคาน้ํามันดิบดูไบ
และผลิตภัณฑปโตรเลียม 

ป 2558 - 2560

หนวย: เหรียญสหรัฐตอบารเรล
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นํ้ามันดิบดูไบ 51.0 41.3 53.2

เบนซิน 95 69.3 56.2 68.0

ดีเซล 64.6 52.1 65.7

นํ้ามันเตา 46.0 36.3 50.8

  ภาพท่ี 4 

ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมี
ในตลาดเอเชีย  

ป 2558 - 2560

หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน
ที่มา: ICIS/ Platts
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1,400
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1,000
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0

  2558 2559 2560

โพลีเอทิลิน 1,236 1,132 1,168

ความหนาแนนสูง   

พาราไซลีน 843 794 854

แนฟทา 477 383 484

 2558 2559 2560

 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4

 2558 2559 2560

 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4
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สถานการณ

เศรษฐกิจไทย

 เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวเร่งขึ้นจากการส่งออกสินค้าที่ปรับตัวดีขึ้น

ตามเศรษฐกิจคู่ค้าและการย้ายฐานการผลิตมาไทยของบางสินค้า และภาค

การท่องเท่ียวท่ีขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจีน ในขณะท่ีแรงกระตุ้นภาคการคลัง

โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐหดตัว เน่ืองจากโครงการลงทุนขนาดเล็กหลายโครงการ

อยูใ่นชว่งปลายของการดาํเนินการและโครงการลงทนุขนาดใหญเ่พิง่เริม่ดาํเนินการ

ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากฐานรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ต่ําจากกําลังการผลิตส่วนเกิน

ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2560 เติบโต

ร้อยละ 3.9 จากที่เติบโตร้อยละ 3.3 ในปี 2559 สําหรับเงินบาทแข็งค่าขึ้น

โดยเฉลี่ยปี 2560 ที่ระดับ 33.9 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จากการที่นักลงทุน

มีมุมมองเชิงลบต่อทิศทางเงินเหรียญสหรัฐ และจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ของไทยที่ดีขึ้น (ภาพที่ 5)   

เศรษฐกิจไทย

ป 2560 ขยายตัว

รอยละ 3.9
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  ภาพท่ี 5 

อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย
ป 2558 - 2560

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)/

ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT) 
3.0

32.6

3.4

35.7

3.4

35.1

3.3

35.3

3.1

34.8

4.3

33.4
32.9

2.9

33.3

3.6

35.3

3.9

34.3

2.9

35.8

3.0

35.4

GDP (LHS)

บาทตอ
เหรียญสหรัฐ% yoy

4.0

เงินบาทแข็งคาข้ึนท่ีระดับเฉล่ีย 

33.9
บาทตอเหรียญสหรัฐ

อัตราแลกเปล่ียนอางอิง (RHS)

2559

 Q1 Q2 Q3 Q4

2560

 Q1 Q2 Q3 Q4

  2558  2559  2560

GDP (% yoy) 3.0 3.3 3.9

อัตราแลกเปล่ียนอางอิง 34.3 35.3 33.9

(บาทตอเหรียญสหรัฐ)
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สถานการณปโตรเลียมไทย

 การใชพ้ลงังานเชิงพาณิชย์ขัน้ตน้ (ไมร่วมพลงังานหมนุเวียน) ในป ี2560 อยูท่ี่ 2.13 ลา้นบารเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 เมือ่เทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ภาพที่ 6) โดยมีการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 และก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 0.5 ตามลําดับ

 การใช้น้ํามันสําเร็จรูปของไทย ปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 (ภาพที่ 7) โดยน้ํามันเบนซินมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ในขณะที่

การใช้น้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ซึ่งอัตราการใช้สูงขึ้นมากในช่วงครึ่งปีหลังจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนการใช้น้ํามัน

เครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากจํานวนนักท่องเที่ยวและจํานวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น สําหรับการใช้ก๊าซ LPG ลดลงร้อยละ 1.6 โดยภาค

ขนส่งยังมีการใช้ลดลงต่อเนื่อง แต่ภาคอุตสาหกรรมเติบโตได้ดี ส่วนการใช้น้ํามันเตาลดลงร้อยละ 6.8

 ภาพรวมการจดัหาและจดัจาํหนา่ยปโิตรเลยีมในป ี2560 มปีรมิาณการจดัหารวมอยูท่ี่ 2,020.44 พนับารเ์รลตอ่วัน เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.89 

(ภาพที่ 8) โดยเป็นการจัดหานํ้ามันและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 59 และ 41 ตามลําดับ การจัดหานํ้ามันดิบมาจากการนําเข้าร้อยละ 87 

ส่วนการจัดหาก๊าซธรรมชาติมาจากการนําเข้าร้อยละ 27 การจัดจําหน่ายปิโตรเลียมในประเทศมีปริมาณ 1,769.33 พันบาร์เรล

ตอ่วนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.44 จากปีกอ่น โดยแบ่งเป็นน้าํมนัสาํเร็จรปูและก๊าซธรรมชาตใินปรมิาณใกล้เคยีงกัน สาํหรับการส่งออกปิโตรเลยีม

มีปริมาณ 232.57 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.79 

  ภาพท่ี 6 

การใชพลังงาน
เชิงพาณิชยขั้นตน
ป 2558 - 2560

หนวย: ลานบารเรลตอวัน
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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 พลังน้ํา/ ไฟฟานําเขา
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   นํ้ามัน

   กาซธรรมชาติ
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17%
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  ภาพท่ี 7 

การใชนํ้ามันสําเร็จรูป 

ป 2558 - 2560

หนวย: ลานลิตร
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

17%

22%

46%

20%

46%

4% 13%

4%

13%

15%

47,900
49,806

50,756

+4.0% +1.9%

 นํ้ามันเตา

   นํ้ามันอากาศยาน/ นํ้ามันกาด

   LPG*

   เบนซิน

   ดีเซล

16%

45%

5%

13%

60,000

55,000

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000 

15,000

10,000

5,000

0

21%

หมายเหตุ: 

ไมรวมพลังงานหมุนเวียน 

ป 2560 เปนขอมูลประมาณการ

หมายเหตุ:

* ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในปโตรเคมี

+1.3% +1.6%

2.07 2.10
2.13
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ข้อมูล:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ปตท. 

หมายเหตุ: 
1/ รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2/ ประกอบด้วยโรงกล่ันนํา้มนับางจาก, เอสโซ่, ไออาร์พีซี, พีทีที โกลบอล เคมิคอล, สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ และไทยออยล์ ไม่รวมโรงคอนเดนเสทสปริตเตอร์

 ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และโรงกล่ันฝาง    

3/ ประกอบด้วยโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 ถึง 6 (รวม ESP) ของ ปตท. และโรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท.สผ.สยาม/ พลังเพชร ข้อมูลการจัดหา

 และจําหน่ายปิโตรเลียมไม่รวมปริมาณจัดหาและจําหน่ายยางมะตอย

  ภาพท่ี 8 

การจัดหาและจัดจําหนายปโตรเลียมของประเทศไทย ป 2560

หนวย: พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน

 การจัดหา       การจัดจําหนาย

สรุป จัดหารวม 2,020.44

 0.89%

สงออก 232.57 12.79%

นํ้ามันสําเร็จรูป 199.89 14.02%

นํ้ามันดิบ 32.68 5.85%

จําหนายในประเทศ 1,769.33 1.44%

นํ้ามันสําเร็จรูป 945.36 3.03%

กาซธรรมชาติ 823.17 -0.32%

กาซธรรมชาติ

824.00

สัดสวน 41%

-0.89%

นํ้ามันดิบ

177.44

สัดสวน 82%

0.21%

6 โรงกล่ัน2/

ความสามารถ
ในการกล่ันรวม 

1,232

พันบารเรลตอวัน

ปริมาณการใช

ในประเทศ

945.36

3.03%

ปริมาณสงออก

199.89

14.02%

นํ้ามันดิบ

สงออก
32.68

5.85%

ในประเทศ

582.94

สัดสวน 73%

-4.24%

ตางประเทศ

1/

66.79

สัดสวน 100%

13.24%

คอนเดนเสท

152.20

สัดสวน 13%

38.91%

ตางประเทศ

7.35

สัดสวน 5%

-49.91%

ในประเทศ

144.90

สัดสวน 95%

52.70%

นํ้ามัน

กาซธรรมชาติ

ในประเทศ

129.54

สัดสวน 13%

-50.27%

ตางประเทศ

847.91

สัดสวน 87%

2.16%

ปโตรเคมี  177.56 

  7.64%

ไฟฟา  476.78

  -2.93%

อุตสาหกรรม/ ขนสง  169.63

  -0.49%

นํ้ามันสําเร็จรูป

66.79

สัดสวน 5%

13.24%

ตางประเทศ

241.06

สัดสวน 27%

8.26%

นํ้ามัน

1,196.43

สัดสวน 59%

4.21%

     
 ในประเทศ สงออก
เบนซิน 189.08 27.91

 3.72% 15.75%

 ในประเทศ สงออก
นํ้ามันกาด/ 116.33 13.28

เคร่ืองบิน 4.48% 32.61%

 ในประเทศ สงออก
นํ้ามันเตา 36.58 60.66

 -6.56% 8.47%

 ในประเทศ สงออก
ดีเซล 401.11 90.38

 2.97% 9.34%

 ในประเทศ สงออก
กาซปโตรเลียม 202.26 7.67 

เหลว 3.62% 193.38%

7 โรงแยกกาซฯ3/

ความสามารถ
ในการแยกกาซฯ 

รวม 

2,785

ลาน ลบ.ฟุตตอวัน
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แนวโนมป 2561

แนวโนมเศรษฐกิจโลก 

 เศรษฐกิจโลกในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อย

จากปี 2560 จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้น

จากตลาดแรงงานท่ีเข้มแขง็และผลกระทบทางบวกของการปฏิรปู

ภาษี ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรคาดว่า

จะขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากการดําเนินนโยบายงบประมาณ

ขาดดุลน้อยลงของรัฐบาล (Less expansionary fi scal stance) 

สาํหรับเศรษฐกจิจนี คาดว่าจะขยายตัวชะลอลงภายใต้การเดนิหน้า

ปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยง

จากการดาํเนนินโยบายการเงนิเพือ่กลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิ(Monetary

policy normalization) นโยบายปกป้องทางการค้า (Inward-

looking policies) และปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และ

การก่อการร้าย ท้ังนี้ IMF ณ เดือนมกราคม 2561 คาดการณ์ว่า

เศรษฐกิจโลกในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 3.9

แนวโนมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 ความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปอยู่ที่ระดับ 99.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ตามรายงานของ IEA ณ เดือนธนัวาคม 2560 นาํโดยกลุม่ประเทศ

ตลาดเกิดใหม่และกําลังพัฒนา โดยเฉพาะจีนและอินเดีย

ในขณะที่ความต้องการใช้น้ํามันของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

คาดว่าทรงตัวจากปีก่อน สําหรับการผลิตนํ้ามันคาดว่าปริมาณ

น้ํามันดิบคงคลังจะเข้าสู่ค่าเฉลี่ย 5 ปี จากมาตรการลดกําลัง

การผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC อย่างต่อเนื่อง

การควบคมุการผลติของลเิบยีและไนจเีรยี และปัญหาภูมรัิฐศาสตร์

ในตะวนัออกกลาง แตย่งัคงมปีจัจยักดดนัราคาคอืปรมิาณการผลติ

Shale oil ในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามราคาน้ํามันดิบ ทั้งนี้ 

คาดว่าราคานํ้ามันดิบดูไบในปี 2561 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 

60 - 65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์

จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 7 - 8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

 สําหรับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมในปี 2561 คาดว่า

จะทรงตัวในระดับสูง โดยราคา HDPE มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น

ที่ระดับ 1,255 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามราคาเอทิลีนที่มีแนวโน้ม

สูงขึ้น และจากภาวะตลาดในจีนที่ยังตึงตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก

มาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มและการห้ามนาํเขา้โพลีเมอรท์ีผ่า่นการ

รีไซเคิล แม้ว่าคลื่นลูกแรกของโรงงานตั้งใหม่ในสหรัฐฯ จะเป็น

ปัจจัยกดดันราคาในช่วงครึ่งหลังของปี สําหรับราคา PX คาดว่า

ความตองการ

ใชนํ้ามันของโลก

+1.3 

ลานบารเรลตอวัน

การใชพลังงาน

เชิงพาณิชยขั้นตนของไทย

มีแนวโนมจะขยายตัว

รอยละ 

2.0 - 3.0
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จะอยู่ที่ 922 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากความต้องการโพลีเอสเตอร์

ที่ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู และการหา้มนาํเขา้พอลเิอทลินีเทเรฟทาเลต

(Polyethylene Terephthalate: PET) ที่ผ่านการรีไซเคิลของจีน 

แม้ว่าผลผลิตจากโรงงานต้ังใหม่จะเป็นปัจจัยกดดันไม่ให้ราคา

ขึ้นสูงมากนัก

แนวโนมเศรษฐกิจไทย

 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับ

ปกีอ่น โดยมแีรงขบัเคลื่อนสาํคัญจากการใช้จา่ยภาครัฐโดยเฉพาะ

การลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้เกิดการลงทุน

ภาคเอกชน การส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวชะลอลงจากฐาน

ที่สูงในปีก่อน ในขณะที่จํานวนนักท่องเที่ยวคาดว่าจะขยายตัว

ตอ่เนือ่งตามภาวะเศรษฐกจิโลก ในสว่นของการบรโิภคภาคเอกชน

คาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากรายได้ครัวเรือน

ที่ค่อย ๆ ปรับเพิ่มขึ้นและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง 

สําหรับเงินบาทมีแนวโน้มเฉลี่ยท้ังปีอยู่ในช่วง 31.25 - 33.25 

บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยง

จากการดําเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศและนโยบาย

การเงนิของประเทศพฒันาแล้ว รวมทัง้ความล่าชา้ของการเบกิจ่าย

เงินภาครัฐ ท้ังนี้ สศช. ณ เดือนมกราคม 2561 คาดว่าเศรษฐกิจ

ไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.1

แนวโนมสถานการณปโตรเลียมไทย

 แนวโน้มการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (ไม่รวมพลังงาน

หมุนเวียน) ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 3.0

เพิ่มขึ้นจากป ี2560 ตามการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย การใชน้้าํมัน

สําเร็จรูป กระทรวงพลังงานคาดว่าน้ํามันในกลุ่มเบนซิน ดีเซล 

และนํ้ามันเครื่องบินยังมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้น ต่างจาก LPG

ที่มีความนิยมเติมในรถยนต์ลดลง และนํ้ามันเตาที่มีการใช้

ลดลงในภาคผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรม การใช้ก๊าซธรรมชาติ

มีแนวโน้มคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

และผลการดําเนินงาน

10

INFRASTRUCTURE 
BUSINESS

GAS CHAIN PETROCHEMICAL 
CHAIN

OIL CHAIN NEW BUSINESSROCHEMI
CHAIN

ASTRUCT
BUSINESS

NEW BUSIINESSOIL CHAINGAS CHAIN

กลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน
และบริหารความยั่งยืน
รองรับการขยายตัวอยางรวดเร็ว

ของธุรกิจของ ปตท. เสริมสราง

ความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ

กลุมธุรกิจหลัก เสริมสรางโอกาส

ทางธุรกิจใหม ๆ บริหารจัดการ

ทรัพยสินของ ปตท. 

ใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้น 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
จัดหา คาสง คาปลีก และลงทุนในธุรกิจ

ที่สรางมูลคาเพิ่มใหกาซธรรมชาติ

จัดหากาซธรรมชาติ 

4,725

ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

ผลิตภัณฑเชื้อเพลิง
มีปริมาณจําหนายในประเทศ 

20,529 ลานลิตร

มีสวนแบงตลาดรอยละ 40.5 

มีสถานีบริการรวม 

1,627 แหง ทั่วประเทศ

กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ
จัดหานํ้ามันดิบและคอนเดนเสท

จากแหลงนํ้ามันในประเทศ 

10,329 ลานลิตร

 

คิดเปนรอยละ 95 

ของปริมาณการผลิตในไทย

ผลิตภัณฑและบริการ
ในธุรกิจคาปลีก Non-Oil 

คือสวนสําคัญที่ทําใหธุรกิจ

สถานีบริการในภาพรวมอยูรอด

เพราะใหผลตอบแทน

มากกวาการขายนํ้ามัน 

ธุรกิจถานหิน
ยอดขายถานหิน

รวมทั้งสิ้น

8.3 ลานตัน
กําไรสุทธิ 

89 ลานเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
ปตท. ลงทุนผานบริษัทในกลุม 9 บริษัท 

ผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิง ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลาง 

และเมล็ดพลาสติกทั้งในประเทศและตางประเทศ 

รวมถึงใหบริการดานโลจิสติกสครบวงจร

กําไรสุทธิ 

81,049 ลานบาท

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ดําเนินธุรกิจผานบริษัท ปตท.

สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

และลงทุนในธุรกิจที่ตอเนื่อง

มีการดําเนินโครงการ

ทั้งหมด 36 โครงการ

ใน 10 ประเทศ

ปตท. เปนบริษัทพลังงานแหงชาติที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร

ภายใตวิสัยทัศนที่จะเปนบริษัทพลังงานไทยขามชาติชั้นนํา โดยมีพันธกิจในการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

อยางสมดุล ประกอบดวย ประเทศ สังคมชุมชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา และพนักงาน 

โดยมีเปาหมายทางธุรกิจ (Aspiration) ให ปตท. เปนองคกรแหงความภาคภูมิใจของคนไทย

ในฐานะบริษัทพลังงานแหงชาติ (PTT is the Pride and Treasure of Thailand: PTT)

ผานการปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานของพนักงานตามคานิยม “SPIRIT” ใหเปนทั้งคนเกงและคนดี

การประกอบธุรกิจของ ปตท. เปนการลงทุนตลอดหวงโซธุรกิจตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า

โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม ตอยอดธุรกิจควบคูไปกับการสรางนวัตกรรมดานพลังงาน

ซึ่งมีรูปแบบการประกอบธุรกิจเปน Operating and Holding Company

ที่มีทั้งธุรกิจที่ดําเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท.

ผลิตภัณฑหลอลื่น 

มีสวนแบงตลาด

ในประเทศเปนอันดับ 1 

คิดเปนสวนแบงตลาด

รอยละ 34.5 

สงออกไปตางประเทศ

แลว 39 ประเทศทั่วโลก 

พัฒนาผลิตภัณฑหลอลื่นใหม

รวม 8 ชนิด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 ดํ า เนินธุ รกิ จ จัดหาค้าส่ งและค้ าปลีกก๊ าซธรรมชาติ

จดัจําหนา่ยผลติภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิรวมท้ังการลงทนุ

ในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติ

ผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุม

การจดัหาจากแหล่งในประเทศ นําเข้าจากประเทศเพ่ือนบา้น และ

การนําเข้าในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefi ed Natural 

Gas (LNG) เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิตไฟฟ้า

รายใหญ่ ลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ และภาคขนส่งผ่านการลงทุนในสถานีบริการ 

NGV และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ผ่านการลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ใหก้บักา๊ซธรรมชาตจิากอา่วไทย เพือ่ใชเ้ปน็วัตถดุบิในอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมี และการจําหน่ายเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG

เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ

ธุรกิจที่ ปตท. 

ดําเนินงานเอง 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 นอกจากนี้หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังได้มี

การลงทนุคลงัรับ LNG ผ่านบรษิทั พทีที ีแอลเอ็นจี

จํากัด ที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริการ

ในการรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG 

เป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการนําเข้า LNG 

ของ ปตท. 

 การกําหนดโครงสร้างราคาจําหน่ายของ

ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ จะอยู่ภายใต้

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. 2550 ธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

จะกําหนดโครงสร้างราคาจําหน่ายให้กับลูกค้า

กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการบริหารการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมีอัตราผลตอบแทน

ตามที่ภาครัฐกําหนด และธุรกิจจัดจําหน่าย

กา๊ซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อตุสาหกรรมสว่นใหญ่

โครงสร้างราคาจําหน่ายจะข้ึนอยู่กับราคานํ้ามันเตา

ในตลาดโลก เพื่อให้แข่งขันได้กับเชื้อเพลิง

ทางเลือก ได้แก่  ราคาขายปลีกน้ํามันเตา

ในประเทศ ในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

จําหน่ายให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตามราคา

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม ซึ่งเป็นไป

ตามกลไกตลาดโลก สําหรับ LPG ที่จําหน่ายเป็น

เชื้อเพลิงในประเทศ คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 

ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

เห็นชอบแนวทางการเปดิเสรีธรุกิจกา๊ซ LPG และ

ได้ยกเลิกการควบคุมราคา จากระบบ LPG Pool 

Price ซึ่งต่อมามีผลทําให้ปัจจุบันภาครัฐฯ ยกเลิกการกําหนดราคา ณ โรงกล่ัน

สาํหรบัผู้ผลติในประเทศและการประกาศราคาขายสง่ ณ คลงักา๊ซ โดยใหม้ปีระกาศ

ราคาอ้างองิเสมอภาคกับราคานําเข้า แต่ยงัมกีารกํากบัราคา ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ของ ปตท. ให้เทียบเทา่ตน้ทุนโดยใช้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงรกัษาระดับดังกล่าวและ

ใหม้กีารส่งเงนิกองทุนน้าํมนัเชื้อเพลงิในอัตรา 20 เหรยีญสหรัฐตอ่เมตรกิตันสําหรับ 

LPG ที่ผลิตในประเทศและต้องได้รับการอนุญาตส่งออกก่อน 

 นอกจากนี้ตัง้แตเ่ดือนตุลาคม 2560  ภาครัฐไดย้กเลิกการขอความร่วมมือจาก 

ปตท. ในการช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ LPG ในกลุ่มภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

โดยจะให้ผา่นกลไกโครงการบัตรสวัสดกิารแห่งรัฐแทน แต่ยงัคงขอให้ ปตท. ช่วยเหลอื

ผู้ใช้ LPG กลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอย เป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ

โครงสร้างราคา LPG ของประเทศ 

 ความสําเร็จของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติในปี 2560 มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

เป็นผลมาจากราคานํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกทยอยปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

ในขณะที่ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศมีเสถียรภาพมากกว่า นอกจากนี้ 

ยังเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน มีการปรับเพิ่มรูปแบบ

การดําเนินธุรกิจ โดยเน้นการให้บริการแก่บุคคลภายนอกมากขึ้น ปรับกลยุทธ์

ในการจัดซือ้พัสดุอปุกรณ์ ซึง่ชว่ยให้ธรุกจิสามารถเพิ่มรายไดม้ากขึ้น โดยผลดําเนนิ

งานในปี 2560 ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สําคัญสรุปได้ดังนี้

 > การจัดหากาซธรรมชาติ 

  การจัดหาก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 4,725 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันลดลงจาก

ปี 2559 ที่ 4,762 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 0.9 ประกอบด้วย

การจัดหาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ 3,342 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

และการนําเข้า 1,378 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดหา

จากแหล่งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 71 : 29

สัดสวนการจัดหากาซธรรมชาติ

จากแหลงในประเทศและตางประเทศ

คิดเปนรอยละ

 71: 29
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 > การจัดจําหนายกาซธรรมชาติในภาคไฟฟา 

  ปริมาณการจําหน่ายรวม 2,734 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 58 ของปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด ลดลงร้อยละ 2.9 จากปี 2559 

ที่ 2,816 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็นผลมาจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ

ในการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง เนื่องจากมีการนําเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นเข้ามา

ใช้ทดแทนมากขึ้น โดยการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้า ประกอบด้วย

การจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. รวม

757 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 28 ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจํานวน 10 ราย

รวม 934 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 34 และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

จํานวน 62 ราย รวม 1,043 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 38

 > การจัดจําหนายกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม

  ปริมาณการจําหน่ายรวม 727 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 15 ของปริมาณจําหน่ายทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากปี 2559

ที่ 715 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีจํานวนลูกค้าทั้งสิ้น 358 รายสัญญา 

ประกอบด้วย ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 327 รายสัญญา ลูกค้าภาคผลิตไฟฟ้าใช้เอง 

30 รายสัญญา และลูกค้าภาคพาณิชย์ 1 รายสัญญา ปริมาณจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น 

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายการลงทุนโครงการระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

สว่นขยาย ในพืน้ทีส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ระบบจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ

สว่นขยายในพื้นทีน่คิมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุร ีและระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น 

 > การจัดจําหนายกาซธรรมชาติในภาคขนสง

  การจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งมีปริมาณเฉลี่ย 268 ล้านลูกบาศก์

ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของปริมาณจําหน่ายก๊าซธรรมชาติท้ังหมด 

ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2559 ที่ 285 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเป็นผลมาจาก

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับลดลง นํ้ามันเบนซินและดีเซลมีราคาถูกลงและ

มคีวามสะดวกมากกวา่ ขณะทีภ่าครฐัมนีโยบายลอยตวัราคา NGV และปรบัเพิม่คา่

คุณภาพก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาขายปลีก NGV ในภาคขนส่งปรับเพิ่มขึ้น

จึงทําให้ผู้บริโภคกลับไปใช้น้ํามันเบนซินและดีเซลมากขึ้น

   > การจัดจําหนายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ 

  การใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับก๊าซธรรมชาติมีปริมาณรวม 996 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 21 ของปริมาณการจําหน่ายท้ังหมด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปี 2559 

ที่ 946 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจากในปี 2560 มีการเพิ่มความสามารถ

ในการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 ให้ผลิตได้เพิ่มขึ้น 40 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ซึ่งช่วยให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการจัดทํากิจกรรมเพิ่มผลผลิต

(Productivity Improvement) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของโรงแยก

กา๊ซธรรมชาตดิขีึน้ ท้ังจากการเดนิเครือ่งหนว่ยแยกกา๊ซธรรมชาตมิปีระสทิธผิลและ

ประสิทธิภาพดีขึ้นและค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดตํ่าลง

หนวย: ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

ที่ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต

  โรงแยกกาซธรรมชาติ

   กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV)

  ภาคอุตสาหกรรม

   ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)

   ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP)

   กฟผ. (EGAT)

ปริมาณจําหนาย
กาซธรรมชาติ

ปริมาณจําหนาย
ผลิตภัณฑจาก
โรงแยกกาซธรรมชาติ

หนวย: พันตัน

   กาซเพนเทน

  กาซโซลีนธรรมชาติ

  กาซแอลพีจี (LPG)

   กาซโพรเพน

   กาซอีเทน
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แผนท่ีแสดงโครงขาย 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

และโรงแยกกาซธรรมชาติ

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

ทะเลอันดามัน

มาเลเซีย

ประเทศไทย

อาวไทย
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 ดําเนินธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงในราคา

ทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม โดยแบ่งออกเปน็ 3 ชนดิผลติภัณฑ์หลกั ได้แก ่(1) ผลติภัณฑ์

เชื้อเพลิง ซึ่งรวมน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) (2) ผลิตภัณฑ์

หล่อลื่น ซึ่งรวมน้ํามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่น ๆ (3) ผลิตภัณฑ์และ

บริการในธุรกิจค้าปลีก (Non-Oil) โดยมีช่องทางการจําหน่าย 3 ช่องทางหลัก คือ

1) ตลาดคา้ปลกี จาํหนา่ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหก้บัผูบ้รโิภค ทัง้การจาํหนา่ย

ผ่านสถานีบริการน้ํามันและภายนอกสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในปี 2560 ปตท. 

มีการยกระดับรูปแบบการบริการของสถานีบริการน้ํามันจากแนวคิด PTT Life 

Station ก้าวสู่ Living Community ศูนย์กลางของชุมชน ที่เต็มไปด้วยความผูกพัน

กบัการใช้ชวีติของทุกคน ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของผู้บรโิภคทุกคน

ได้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการในรูปแบบ PTT Friendly Design 

สัญลักษณ์แห่งความห่วงใย ที่พร้อมดูแลผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย 

ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ทุกพื้นที่ด้วยความสะดวก ปลอดภัย จัดทํา

โครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคแยกขยะลงถัง

ที่สถานีบริการ และนํารายได้จากการขายขยะที่ถูกคัดแยกไปสร้างรอยยิ้มให้กับ

ชุมชนโดยรอบ มีการเปิดให้บริการ PTT Compact Model หรือสถานีบริการนํ้ามัน 

ปตท. ขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายรองที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับตัวอําเภอ เพื่อ

เป็นการเพิ่มการให้บริการที่มีมาตรฐานเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ จํานวน 45 สาขา 

นอกจากนี้ ปตท. ยังมกีารสร้างสรรค์ธุรกจิค้าปลกีใหม่ ๆ  ที่ ปตท. เป็นผูด้าํเนนิการเอง 

รวมถงึการแสวงหาพนัธมติรทางธรุกจิ SMEs เพื่อพัฒนาผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร

รว่มกนั ชว่ยสรา้งงานสรา้งอาชพีควบคูก่บัช่วยดแูลคนไทยใหเ้ตบิโตไปดว้ยกนัอยา่ง

ยั่งยืน ในปี 2560 ปตท. ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ

ธุรกิจแฟรนไชส์ฮั่วเซงฮงติ่มซํา เพื่อส่งเสริม SMEs ไทยให้สามารถสร้างงาน

ด้วยตนเองในรูปแบบ Quick Service Restaurant (QSR) และจัดพื้นที่เป็น

ช่องทางให้ชุมชนนําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาจําหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

กลุมธุรกิจนํ้ามัน
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ที่สถานีบริการนํ้ามัน รวมถึงการจับมือกับไปรษณีย์ไทยพัฒนา

ช่องทางการจําหน่ายสินค้าชุมชน ผ่านระบบ E-Commerce 

ในสถานีบริการนํ้ามัน สนับสนุนการกระจายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

สินค้า OTOP และ SMEs ได้อย่างท่ัวถึงท้ังในประเทศและ

ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการเติมเต็ม

การให้บริการอย่างครบวงจรของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

นอกจากนี้ ปตท. ยังสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ผ่านบัตร PTT Blue Card ที่ปัจจุบันมีการขยายฐานลูกค้าที่มี

ความผูกพันต่อ ปตท. มาเป็นสมาชิกกว่า 2,800,000 ราย โดย 

ปตท. ได้พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ที่มีรูปแบบเฉพาะสําหรับ

สมาชิกแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะพื้นฐานและความต้องการเฉพาะ

ที่แตกต่างกัน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก Big Data อีกท้ัง

ยังมีการพัฒนา PTT Blue Card Mobile Application ท้ังในระบบ 

Android และ iOS เพื่อให้สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์จาก

ร้านค้าช้ันนําต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้อีกด้วย

2) ตลาดพาณิชย์ จําหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าราชการ 

รฐัวิสาหกิจ อตุสาหกรรม อากาศยาน เรือขนส่ง เรือประมง เพ่ือนํา

ผลติภณัฑไ์ปใช้ในการดาํเนนิธรุกจิ รวมถงึการจาํหนา่ยผลติภณัฑ์

ไปยังตลาดต่างประเทศ 

 3) ตลาดผู้ค้าส่งมาตรา 7 และมาตรา 10 จําหน่ายให้กับ

กลุ่มผู้ค้ามาตรา 7 และมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการค้า

น้ํามันเชื้อเพลิง

 นอกจากนี้หน่วยธุรกิจน้ํามันได้บริหารการลงทุนในธุรกิจและ

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจน้ํามันผ่านบริษัทในกลุ่ม 

ปตท. ซึ่งสว่นใหญ่ ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 เชน่ ธรุกิจคา้ปลีกและ

สถานบีรกิารในประเทศ ธุรกจิผสมและบรรจุน้าํมนัหลอ่ลืน่ เปน็ตน้

 ธุรกิจนํ้ามันเป็นธุรกิจการค้าเสรีท่ีมีการแข่งขันสูงและอยู่ภายใต้

การกํากับดูแลด้วยกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ

การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2543 ฯลฯ โดย ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7

ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานจํานวนรวม 47 ราย 

(ณ เดือนธันวาคม 2560) โดยปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ 

คือ ความผันผวนของสถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลก และ

สภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภค และความสําเร็จ

ของการขยายธุรกิจค้าปลีกที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

 ความสาํเรจ็ของธรุกจิน้าํมนัในป ี2560 เปน็ผลจากการกาํหนด

กลยุทธ์ความเป็นเลิศทางการตลาด (Marketing Excellence) 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย จึงทําให้ 

ปตท. สามารถครองความเป็นผู้นําในตลาดผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 40.5 สูงกว่าปีก่อน

ร้อยละ 0.1 และเป็นผู้นําในตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 9 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 34.5 โดยผลดําเนินงาน

ของหน่วยธุรกิจนํ้ามันสรุปได้ดังนี้

 > การจําหนายผลิตภัณฑเช้ือเพลิง

  ปี 2560 ปตท. มีปริมาณจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

ในประเทศรวม 20,529 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 

426 ล้านลิตร ประกอบด้วย นํ้ามันเบนซิน 4,614 ล้านลิตร 

น้าํมนัดเีซล 8,238 ลา้นลติร น้าํมนัเครื่องบนิและน้าํมนักา๊ด 3,264 

ล้านลิตร นํ้ามันเตา 1,404 ล้านลิตร และ LPG 3,009 ล้านลิตร

ผูนําในตลาด
ผลิตภัณฑเช้ือเพลิง

ตอเน่ืองเปนปที่ 25 

มีสวนแบงการตลาด

รอยละ 40.5 

ผูนําในตลาด
ผลิตภัณฑหลอลื่น

ตอเน่ืองเปนปที่ 9 

มีสวนแบงการตลาด

รอยละ 34.5
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  สําหรับค่าการตลาด (กําไรข้ันต้นของผู้ค้าน้ํามันตาม

มาตรา 7 และเจ้าของสถานีบริการ) ท้ังปมีีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 1.68 บาท

ต่อลิตร ซึ่งยังต่ํากว่าค่าการตลาดที่เหมาะสมที่ 1.8 - 2.2 บาท

ต่อลิตร ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมสําหรับผลตอบแทนการลงทุน

ของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 และเจ้าของสถานีบริการนํ้ามัน 

  ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ปตท. มีสถานีบริการ

รวม 1,627 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของสถานีบริการ

น้ํามันท่ัวประเทศ สถานีเติมนํ้ามันอากาศยาน 11 แห่ง คลังน้ํามัน 

20 แห่ง (เป็นคลังปตท. 9 แห่ง และใช้บริการภายนอก 11 แห่ง) 

คลังก๊าซ 4 แห่ง (เป็นคลัง ปตท. 3 แห่ง และใช้บริการภายนอก 

1 แห่ง) คลังปิโตรเลียม 5 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ 4 แห่ง

 > การจําหนายผลิตภัณฑหลอลื่น

  ปตท. มุ่งม่ันในการผลักดัน Brand PTT Lubricants 

ที่เป็น Brand ของคนไทยสู่การเป็น Global Brand โดยยังคงรักษา

ความเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นภายในประเทศที่มีส่วน

แบง่ตลาดเปน็อนัดับหนึ่ง ควบคูไ่ปกบัการขยายตลาดตา่งประเทศ

โดยเฉพาะภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ เอเชยีใต้ และประเทศจนี

โดย ปตท. ได้สง่ออกผลิตภณัฑห์ลอ่ล่ืนไปจําหน่ายยังตา่งประเทศ

แล้ว 39 ประเทศ ในปี 2560 ปตท. พัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นใหม่

รวม 8 ชนิด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ มุ่งสู่การเป็นผู้นํา

ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 > การจําหนายผลิตภัณฑธุรกิจคาปลีก

  ปตท. ได้เลือกสรรธุรกิจค้าปลีกหรือ Non-Oil เพื่อ

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและเติมเต็ม

ความสมบูรณข์องสถานีบริการ ให้มีความเหมาะสม ลงตวัสาํหรับ

แต่ละทําเลที่ตั้ง โดยธุรกิจ Non-Oil ถือเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้

ธุรกิจสถานีบริการในภาพรวมมีผลตอบแทนที่ดีขึ้น จากราย

ได้เสริมของธุรกิจ Non-Oil ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ปตท. 

มีร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven 1,468 แห่ง เพิ่มขึ้น 118 แห่ง 

จากปี 2559 รา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน 2,123 แหง่ เพิ่มขึน้ 406 แหง่

จากปี 2559 Texas Chicken 14 แห่ง เพิ่มขึ้น 5 แห่ง จากปี 2559 

ฮัว่เซง่ฮงติม่ซาํ 34 แหง่ เพิม่ขึ้น 29 แหง่ จากป ี2559 ธรุกจิยานยนต ์

117 แห่ง ลดลง 7 แห่ง จากปี 2559 

  เพือ่สนองนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล ปตท. 

รว่มกบัธนาคารกสกิรไทย นาํนวตักรรมการชาํระเงนิดว้ย QR Code 

Payment มาใช้ในร้านค้าปลีกของ ปตท. สร้างประสบการณ์ใหม่

ในการซื้อสินค้าและบริการ เพิ่มความสะดวก และความม่ันใจ

ให้กับผู้บริโภคขึ้นไปอีกข้ัน ด้วยการใช้ Dynamic QR Code ชําระ

ค่าสินค้าและบริการแทนเงินสด ซึ่งมีความถูกต้องเที่ยงตรงและ

ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอื่นใด 

  จากไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว

ในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ปตท. มีการพัฒนาร้านคาเฟ่อเมซอน 

รปูแบบ Drive Thru โดยเริ่มเปดิให้บรกิารสาขาแรกในสถานบีรกิาร

น้ํามัน ปตท. สาขาพระราม 2 (ขาออก) เพื่ออํานวยความสะดวก

ให้กับคนรักกาแฟและผู้ขับขี่ใช้บริการผ่านระบบ Drive Thru

เพือ่ประหยดัเวลาไมต่อ้งเสยีเวลาหาทีจ่อดรถ สามารถเดนิทางต่อ

ได้ทันที

  จากรูปแบบการให้บริการของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

ในประเทศ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ได้นําไป

เป็นตน้แบบของสถานบีรกิารขยายไปสู่ประเทศเพือ่นบา้น เพือ่ชว่ย

ผลักดันให้ตราสินค้าไทยเป็นที่รับรู้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับ

คนไทย เกิดการยอมรับจากผู้บริโภคในต่างประเทศว่าสินค้าไทย 

เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ โดยในปี 2560 มีการขยายสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ในต่างประเทศจํานวน 33 แห่ง เช่น สถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. เปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ที่สาขาเนี๊ยกวัน

กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นต้น 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นไป

อย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ ปตท. ได้จัดตั้ง Oil Business 

Academy (OBA) เพื่อเป็นกลไกหลักในการถ่ายทอดองค์ความรูห้ลัก

ที่สําคัญและจําเป็นในการดําเนินธุรกิจนํ้ามันให้กับบุคลากร

ทั้งของ ปตท. คู่ค้า และลูกค้า ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

มคีวามพรอ้มรองรบัการขยายธรุกจิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

รวมถึง Amazon Inspiring Campus (AICA) เป็นศูนย์กลาง

ในการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในธุรกิจคาเฟ่อเมซอน 

มุง่เน้นการสร้างมาตรฐานและคุณภาพการให้บรกิารด้วยทมี Audit 

และหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับเจ้าของร้าน (Franchisee) 

และพนักงาน (Barista) รวมถึงการออก Product Line ใหม่

อยา่งตอ่เนื่องหรอืพัฒนาองคค์วามรูท้ี่สาํคญัใหแ้กคู่ค่า้และลกูคา้

ของ ปตท. ให้มีศักยภาพ

 > การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน

  ของหนวยธุรกิจนํ้ามัน 

  ปตท. ให้ความสําคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคง

ด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทําแผน

แม่บทโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยธุรกิจน้ํามัน วางแผนพัฒนา

เครือข่ายคลังและระบบขนส่งอย่างเป็นระบบ เช่น การขยาย

ขีดความสามารถของคลังนํ้ามันสุราษฎร์ธานี เพ่ือรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจท่ีสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชน้้าํมนัในเขตพ้ืนท่ีภาคใต ้

เป็นต้น
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กลุมธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ

 ดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร เพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับ

การขยายฐานการคา้ไปยงัทกุภมูภิาคท่ัวโลก ครอบคลมุการจดัหา 

การนําเข้า การส่งออก และการค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ได้แก่ น้ํามันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตัวทําละลาย 

เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน น้ํามันปาล์มดิบ น้ํามันปาล์มสําเร็จรูป กะลา

ปาล์ม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งให้บริการบริหารความเสี่ยง

ด้านราคา และจัดหาการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุน

การดําเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการเป็นบริษัทการค้าสากล

ชั้นนําของโลก ที่สร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ 

และสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยในเวทีการค้าสากล

 ผลประกอบการของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศขึ้นอยู่

กับการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกรรมการค้านอกประเทศ 

จึงได้จัดตั้งบริษัทลูกและสํานักงานตัวแทนในจุดศูนย์กลาง

การคา้ตา่ง ๆ  ของโลก อาท ิประเทศสงิคโปร ์กรงุดไูบ สหรฐัอาหรับ

เอมิเรตส์ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ส่งผลให้

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีธุรกรรมการค้ากับคู่ค้า

ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก และเนื่องจากธุรกรรมการค้า

ระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง หน่วยธุรกิจการค้า

ระหวา่งประเทศจงึวางระบบควบคมุความเสีย่งตาม Best Practice 

ที่ Trading House ชั้นนําในระดับสากลใช้เป็นแนวปฏิบัติ กล่าวคือ 

มีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแล

การบรหิารความเสีย่งในดา้นตา่ง ๆ  และแบง่โครงสรา้งการทาํงาน

และบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back เพื่อให้

เกิดการตรวจสอบแบบถ่วงดุล (Check & Balance) และมีการนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการดาํเนินธรุกรรมตา่ง ๆ  เพือ่

ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 ความสาํเร็จของหนว่ยธรุกิจการคา้ระหว่างประเทศในป ี2560 

เปน็ผลมาจากการขยายเครอืขา่ยทางการคา้ครอบคลมุทุกภูมภิาค

อยา่งตอ่เนือ่ง ผา่นการดาํเนนิงานของบรษิทัในเครอืและสาํนักงาน

ตัวแทนที่กระจายอยู่ในจุดยุทธศาสตร์การค้าทุกภูมิภาคท่ัวโลก 

ตลอดจนการจัดรูปแบบการบริหารงานแบบ Global Book 

Portfolio ทําให้สามารถบริหารจัดการธุรกรรมการค้าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์การให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศและ

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดําเนินงาน

ที่สําคัญสรุปได้ดังนี้

 1) การจัดหาพลังงานให้กับประเทศอย่างเพียงพอ

  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และภารกิจหลักในการจัดหานํ้ามันดิบและคอนเดนเสทให้กับ

โรงกล่ันในกลุ่ม ปตท. เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงานและสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ผ่านการจัดหา

แหล่งพลังงานท้ังจากในประเทศและนอกประเทศมาจัดสรร

ให้กับโรงกล่ันน้ํามันและโรงปิโตรเคมีตามสัดส่วนและคุณภาพ

ที่เหมาะสม โดยในปี 2560 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

สามารถจัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งในประเทศ

ปริมาณท้ังสิ้น 10,329 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของปริมาณ

การผลติของประเทศไทย และการจัดหานํ้ามนัดบิและคอนเดนเสท

จากแหล่งผลิตในต่างประเทศที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

นอกเหนือไปจากการนําเข้าจากประเทศผู้ผลิตในตะวันออกกลาง

ซึง่มคีวามเสีย่งดา้นความมัน่คงทางการเมอืง อาท ิแหลง่นํ้ามนัดบิ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แอฟริกา และอเมริกา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

ประเทศไทยจะมีน้ํามันดิบเข้ากลั่นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 

มีการนําเข้าทั้งสิ้น 31,211 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58 

ของปริมาณการนําเข้าของประเทศไทย
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 นอกจากน้ี หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยังทําหน้าท่ีนําเข้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปเพื่อรองรับปริมาณความต้องการ

ใช้พลังงานของประเทศที่สูงขึ้นในบางช่วงเวลา อาทิ การนําเข้า

น้ํามันเบนซินพื้นฐาน (GBASE) สําหรับการผลิตแก๊สโซฮอล 

การนําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สําหรับภาคอุตสาหกรรม 

ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน การนําเข้านํ้ามันเตาเพือ่เป็นเชื้อเพลงิ

สํารองการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยในปี 2560 มีการนําเข้า

ทั้งสิ้น 1,260 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของปริมาณ

การนําเข้าของประเทศไทย

2) การสร้างมูลคา่เพ่ิมให้กบัผลิตภัณฑส์ว่นเกินของประเทศ

  บทบาทในการเป็นผู้รักษาสมดุลทางพลังงานและสร้าง

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอีกหนึ่งภารกิจ

ที่สําคัญของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการสร้าง

ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทโรงกลั่น โรงปิโตรเคมี และโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติ ปตท. เพื่อส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป

และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่เกินจากความต้องการใช้ภายใน

ประเทศ อาทิ นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซลคุณภาพตํ่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์ 

และอะโรเมติกส์ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าและนํารายได้

จากการส่งออกกลับเข้ามาให้กับประเทศ ทั้งนี้ในปี 2560 หน่วย

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีการส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํามัน

สําเร็จรูปรวม 4,059 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของปริมาณ

การส่งออกของประเทศไทย ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

มีการส่งออกรวม 1,865 ล้านลิตร

 3) การขยายฐานการค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

  นอกเหนือไปจากภารกิจในการสร้างความม่ันคงทาง

พลังงานผ่านการจัดหาผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้ผลิตภัณฑ์ส่วนเกินผ่านการส่งออกแล้ว หน่วยธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศยังมุง่เน้นการขยายธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวโลก ผ่านการดําเนินงานของบริษัท

ในเครือและสํานักงานตัวแทนที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์การค้า

ดา้นพลงังานที่สาํคญัของโลกทัง้ในฝ่ังซกีโลกตะวนัออกและซกีโลก

ตะวันตก เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์

ความเคลือ่นไหวตา่ง ๆ  ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง รวมถงึการตดิตอ่ประสาน

งานกบัลูกคา้และคูค่า้ของ ปตท. ในภมูิภาคตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งใกลช้ิด 

ตลอดจนการแสวงหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและต่อยอด

การทาํการคา้ในภมูภิาคใหม ่ๆ  เพิม่มากขึน้ ทัง้นี้หนว่ยธรุกจิการคา้

ระหว่างประเทศใช้การบริหารงานแบบ Global Book Portfolio 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทําธุรกรรมการค้า และสร้างมูลค่า

สูงสุดให้กับกลุ่ม ปตท. ทําให้ในปี 2560 มีปริมาณธุรกรรมการค้า

นอกประเทศ (Out-Out Trading) รวม 32,298 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 9.0 เทียบกับปี 2559

 2558 2559 2560

การนําเขาน้ํามันดิบ
จากประเทศผูผลิต
แบงตามภูมิภาคตาง ๆ

   เอเชียแปซิฟิก

  แอฟริกา

  อเมริกา

   ตะวันออกกลาง

   ในประเทศ

47%

25%

22%

5%

1%

5%

25%

47%

22%

45%

47%

27%

29%

23%

22%

1% 4%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

กลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน

และบริหารความยั่งยืน

 ในปี 2560 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีปริมาณ

การค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 55,678 ล้านลิตร 

ลดลง 6,013 ล้านลิตร หรือร้อยละ 9.75 เทียบกับปี 2559 

จากปริมาณการค้ากับบริษัทน้ํามันแห่งชาติในภูมิภาคลดลง

อันเป็นผลมาจากนโยบายพึ่ งพาพลังงานภายในประเทศ

ของประเทศผู้นําเข้า ประกอบด้วยการค้าน้ํามันดิบ 42,153

ล้านลิตร การค้าคอนเดนเสท 7,601 ล้านลิตร การค้านํ้ามัน

สําเร็จรูปและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4,059 ล้านลิตร การค้า

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและตัวทําละลาย 1,865 ล้านลิตรและ

การคา้ผลิตภณัฑอ์ืน่ ๆ  อาทิ น้าํมนัปาลม์ดิบ น้าํมนัปาลม์สําเร็จรูป

และกะลาปาล์ม ปริมาณการค้ารวมท้ังสิ้น 52 ล้านกิโลกรัม

 ทัง้นีใ้นปี 2560 เมือ่รวมธุรกรรมการคา้ทีด่าํเนินการโดยหนว่ย

ธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศและบรษิทัในเครอื จะมปีรมิาณการคา้

รวม 76,236 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 1,769 ล้านลิตร หรือร้อยละ 2.4 

เทียบกับปี 2559 โดยในปี 2560 มีปริมาณการค้าที่ดําเนินการ

ผ่านบริษัทในเครือรวม 22,902 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.4 

เทียบกับปี 2559 อันเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการขยายฐาน

การค้าในต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับ

ประเทศ และสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยในเวทีการค้าสากล
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50,000

40,000

30,000
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0

 2558 2559 2560

2,472

67,927

9,579
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2,573
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5,714

8,049

45,354

1,865

55,678

4,059

7,601

1 8651,865,

4,059

7,601

2 5732,573,

5,714

8,049

45,354

2 22,472,

9,579

7,439

48,436

ปริมาณการคา
ระหวางประเทศ

หนวย: ลานลิตร

ไมรวมธุรกรรมการคา

ที่ดําเนินการผานบริษัทในเครือ

   ปโตรเคมี

  นํ้ามันสําเร็จรูป

  คอนเดนเสท

   นํ้ามันดิบ

42,153

-9.18% -9.75%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 ดําเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

ให้มีความสมดลุและโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพ่ือสนองต่อนโยบาย

ของรัฐในการแยกระบบท่อก๊าซฯ ออกจากธุรกิจก๊าซฯ เพื่อรองรับ

การตรวจสอบแล้ว ยังเป็นการรองรับการขยายตัวของการดําเนิน

ธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของ ปตท. เสริมสร้างความเชื่อมโยง

ในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจหลักของ ปตท. และเสริมสร้าง

โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ต่อเนื่องจากกิจกรรมธุรกิจให้บริการ

โครงสร้างพืน้ฐาน เช่น การลงทุน และการก่อสรา้งโครงการใหม่ ๆ

การบริหารจัดการทรัพย์สินของ ปตท. ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น 

อาทิ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง อีกท้ังยังเป็นการสร้างความพร้อม

ในการดําเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ในลกัษณะเบด็เสรจ็ สรา้งความเชีย่วชาญใหก้บับคุลากรของ ปตท.

เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการบริหาร

จดัการโครงการอย่างมืออาชีพ รองรบัตอ่การเติบโตทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน ประกอบ

ด้วยสายงานภายใต้ ดังนี้

 1) สายงานบริหารความย่ังยืน  ประกอบด้วย งานคุณภาพ 

ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(QSSHE)  งานบริหารจดัการสู่ความยัง่ยืนกลุม่ ปตท. (PTT Group 

Sustainability Management) และงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ

สู่ความเป็นเลิศกลุ่ม ปตท. (PTT Group Excellence Transformation)  

 2) สายงานวิศวกรรมและบริการโครงการ ประกอบด้วย  

งานบริหารโครงการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง รวมทั้ง

การจดัการทีด่นิ และการประเมนิโครงการที่เกี่ยวกบัความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน การจัดทําข้อกําหนดเพื่อสนับสนุน

โครงการตา่ง ๆ  ของ ปตท. ใหด้าํเนนิการได้สาํเรจ็ตามวัตถปุระสงค์

และเป้าหมายที่กําหนด

 3) สายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ ประกอบด้วย 

งานกลยทุธแ์ละพฒันาธรุกจิกา๊ซธรรมชาตสิาํหรบัยานยนต ์(NGV) 

งานด้านตลาด ได้แก ่งานขายและบริหารสถานี งานตลาด บริการ

ลูกค้า สนับสนุนการขาย และงานวิศวกรรม บํารุงรักษาสถานี 

และบริหารโครงการ

 4) สายงานขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ประกอบดว้ยระบบสง่กา๊ซธรรมชาติในทะเล ทีเ่ชือ่มตอ่

กับแหล่งก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ ในอ่าวไทย และระบบส่งก๊าซ

ธรรมชาติบนบกฝ่ังตะวันออก ที่รับก๊าซฯ จากอ่าวไทย ระบบ

ส่งก๊าซธรรมชาติบนบกฝั่งตะวันตกที่รับก๊าซฯ แหล่งยาดานา 

เยตากุน และซอตก้ิา ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา ที่ชายแดน

ไทย-เมียนมา เพื่อจ่ายก๊าซฯ ไปยังผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ  NGV และอุตสาหกรรม 

 นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานฯ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ

ได้แก่ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการให้บริการด้านอาคารสํานักงาน รวมถึง 

ดาํเนนิงานด้านการวจัิยและพัฒนาซึ่งมสีถาบันวจัิยและเทคโนโลย ี

ปตท. (สวญ.) เป็นหน่วยงานหลักของ ปตท. ที่มีหน้าที่ดําเนินงาน

ดังกล่าว และมีการบริหารการลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ที่ดําเนินธุรกิจและบริการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน 

 ความสําเร็จของกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานได้เสริมสร้าง

ความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจหลักของ ปตท.

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและลดความซับซ้อน

ในการบริหารจัดการและการให้บริการระหว่าง ปตท. และบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. รวมถึงดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างฐานทางด้านเทคโนโลยี 

(Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนักวิจัย

ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมท้ังกําหนดกลไกการดําเนิน

งานให้มีกระบวนการเชื่อมโยงการทํางานระหว่างสถาบันวิจัย

และเทคโนโลย ีปตท. และกลุ่มธุรกจิ โดยในปี 2560 ได้เพิ่มเตมิบรกิาร

Patent Landscape เพื่อให้บริการด้าน Intellectual Property (IP) 

แก่หน่วยงานต่าง ๆ 31 รายการ

 โดย ปตท. มผีลสาํเรจ็ของธรุกจิโครงสร้างทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ

ที่สําคัญ ดังนี้

 • โครงการเพิ่มความดันท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล

(Offshore Compressor) ได้ดําเนินการติดต้ังและทดสอบหน่วย

เพิ่มความดันแล้วเสร็จ 

 • โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นครราชสีมา ระยะที่ 1 

กอ่สรา้ง วางทอ่และสถานคีวบคมุความดนักา๊ซฯ แลว้เสรจ็เมือ่วันที ่

20 ธนัวาคม 2559 โดยมคีวามยาวประมาณ 111 กโิลเมตร สาํหรบั

ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างโดยได้ดําเนินการ

ก่อสร้างและวางท่อก๊าซแล้วบางส่วนคิดเป็นระยะทางประมาณ 

17 กิโลเมตร ณ เดือนธันวาคม 2560 และมีกําหนดการเสร็จสิ้น

ในปี 2561

 • โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ กลางทาง บนระบบท่อ

สง่กา๊ซฯ เสน้ที่ 4 (Midline Compressor) ดาํเนนิการกอ่สรา้ง ตดิตัง้

และดําเนินการทดสอบสถานีและหน่วยเพิ่มความดันแล้วเสร็จ

 • โครงการระบบทอ่สง่กา๊ซฯ เสน้ที่ 5 จากระยองไปไทรน้อย - 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต ้ในระยะท่ี 1 อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

ออกแบบด้านวิศวกรรม และสํารวจสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่

วางท่อฯ และในระยะที่ 2 อยู่ระหว่างดําเนินการประมูลเพื่อจัดหา

ผูร้บัเหมาของโครงการระยะท่ี 2 และมีกาํหนดแลว้เสรจ็ในป ี2564

 • โครงการระบบท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมความดัน

กา๊ซฯ ราชบุร ี- วังนอ้ยที ่6 ไปยังจงัหวัดราชบรุ ีอยู่ระหว่างดาํเนนิการ

ออกแบบและตรวจสอบเอกสารด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงดําเนินการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างของสถานีควบคุมก๊าซฯ

ในตําแหน่งแนวท่อก๊าซของโครงการ และมีกําหนดการเสร็จสิ้น

ในปี 2563

 • โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ บนระบบท่อส่งก๊าซฯ 

วังน้อย-แก่งคอย อยู่ระหว่างดําเนินการออกแบบทางวิศวกรรม

อย่างต่อเนื่องและได้เริ่มการก่อสร้างและมีกําหนดการเสร็จสิ้น

ในปี 2562
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 ผ่าน บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

หรือ ปตท.สผ. โดยธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้ง

ราคาจาํหนา่ยปโิตรเลียมภายในประเทศอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูล

ของคณะกรรมการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 

พ.ศ. 2514 

 ปตท.สผ. ดําเนนิธรุกจิสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศรวมท้ังลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหา

แหลง่ปโิตรเลยีมทัง้น้าํมนัดบิและกา๊ซธรรมชาตใินราคาทีแ่ขง่ขนัได้

เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ และ

การจําหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากโครงการในประเทศ

และภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติให้กับตลาด

ในประเทศเป็นหลัก 

 ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคา

น้ํามันในตลาดโลก ความสําเร็จในการสํารวจและการพัฒนา

แหล่งปิโตรเลียม และการบริหารต้นทุนในการสํารวจและผลิต

ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ งโอกาสในการลงทุนและพัฒนา

ขีดความสามารถขององค์กร

 ความสําเร็จของธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในปี 

2560 มาจากการที่บริษัทได้ดําเนินนโยบายลดต้นทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานภายใต้โครงการ SPEND SMART to 

Business Sustainability ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ทําใหม่ ให้ได้ผล” 

เพื่อให้เป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยต้นทุนต่ํา สามารถแข่งขันได้

ในระยะยาวและเติบโตได้อย่างย่ังยืน โดยสามารถลดค่าใช้จ่าย 

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเป็น 29.05 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

เทียบเท่าน้ํามันดิบในปีนี้ ซึ่งลดลงจากเดิมที่ 30.46 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบในปี 2559 โดยปี 2560 บริษัท

มีรายไดจ้ากการขาย 4,281 ล้านเหรียญสหรฐั เพิม่ขึน้จากปี 2559 

ประมาณรอ้ยละ 2 ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ผลจากราคาขายเฉลีย่ซึ่งเพิ่มขึ้น

เป็น 39.20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ จากเดิม

ที่ 35.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบในปี 2559 

สาํหรบัปรมิาณการขายเฉลี่ยอยูท่ี่ระดบั 299,206 บาร์เรลเทยีบเท่า

น้ํามันดิบต่อวัน ซึ่งลดลงจากในปี 2559 ที่ระดับ 319,521 บาร์เรล

เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน 

 สําหรับปี 2560 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานตามปกติ 

(Recurring Net Profi t) 836 ล้านเหรียญสหรัฐ และขาดทุนจาก

รายการที่ไม่ใช่การดําเนินงานปกติ (Non-Recurring) จํานวน 

242 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลสุทธิจากขาดทุนจากการด้อยค่า

สินทรัพย์ตามมาตรฐานบัญชีจากการปรับแผนการลงทุนของ

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งรายการดังกล่าวไม่กระทบ

กับเงินสดในมือและกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้ง

ผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่

คา่เงนิบาทเมือ่เทยีบกบัเหรยีญสหรฐัแขง็ค่าขึน้ระหวา่งป ีเปน็ผลให ้

ปตท.สผ. มีกําไรสุทธิ (Net Profi t) จํานวนท้ังสิ้น 594 ล้านเหรียญ

สหรฐั บริษทัยงัคงรักษาสถานะการเงินทีแ่ขง็แกรง่ โดยมีสินทรพัย ์

ณ สิ้นปี 2560 จํานวน 19,220 ล้านเหรียญสหรัฐ มีหนี้สิน

รวมท้ังสิ้น 7,703 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 

11,517 ล้านเหรยีญสหรัฐ ปตท.สผ. มกีารดําเนนิโครงการท้ังหมด 

36 โครงการ ใน 10 ประเทศ ดังนี้

 โครงการในประเทศไทย 

 ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจํานวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่

เป็นโครงการที่ดําเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทั้งใน

อ่าวไทยและบนบก โดยกิจกรรมที่สําคัญของโครงการผลิตหลัก 

ได้แก่ โครงการบงกช ประสบความสําเร็จในการเพิ่มการผลิต

คอนเดนเสทเพือ่ชดเชยการเรยีกรบักา๊ซธรรมชาตทิีล่ดลงจากผูซ้ือ้

รวมทั้งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประมูล

สัมปทานโครงการบงกชที่จะหมดอายุในปี 2565 - 2566

โครงการเอส 1 ได้ทําการขุดเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง

จะมีการขุดเจาะหลุมสํารวจในปี 2561 เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณ

ธุรกิจที่ลงทุน 

ผานบริษัทในกลุม 

ธุรกิจสํารวจ

และผลิตปโตรเลียม
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การผลิตในอนาคต ท้ังนี้ ปี 2560 โครงการในประเทศไทย

มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 230,504 บาร์เรลเทียบเท่า

น้ํามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของปริมาณการขาย

ทั้งหมด นอกจากนี้ แหล่งอุบลภายใต้โครงการคอนแทร็ค 4

ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ดําเนินการของโครงการเพื่อเตรียม

การพัฒนา และคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์

ได้ภายในปี 2565 ด้วยกําลังการผลิตของโครงการที่ 25,000 - 

30,000 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน 

 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 13 โครงการ 

ซึ่งตั้งอยู่ในเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย 

และสาธารณรัฐอินโดนี เซีย  โดยในปี  2560 โครงการ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่

ประมาณ 55,371 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 19 ของปริมาณการขายท้ังหมด

 ในส่วนของโครงการที่ดําเนินการผลิตแล้ว (Producing 

Phase) ปตท.สผ. ได้ดําเนินกิจกรรมในโครงการที่สําคัญ อาทิ 

โครงการซอติก้า ต้ังอยู่นอกชายฝ่ังทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา 

ปัจจุบันโครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้คงที่ตาม

เป้าหมาย โดยปัจจุบันโครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ

เฉลี่ย 301 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,747 บาร์เรล

เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน) โครงการเวียดนาม 16-1 ต้ังอยู่นอก

ชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ในปี 2560 

โครงการมีปริมาณการขายนํ้ามันดิบเฉลี่ย 21,087 บาร์เรลต่อวัน 

และปริมาณการขายกา๊ซธรรมชาติเฉล่ีย 2 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั 

(ประมาณ 486 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน)

 สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสํารวจ (Exploration Phase)

ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมียนมาท้ังบนบกและในทะเล อาทิ โครงการ

เมยีนมา เอม็ 3 ตัง้อยู่นอกชายฝัง่ทะเล อา่วเมาะตะมะของเมยีนมา

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากรอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์

กับรัฐบาลเมียนมา โครงการเมียนมา MD-7 อยู่ระหว่างศึกษา

โครงสร้างทางธรณีวิทยาเพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียม 

โครงการเมียนมา เอ็ม 11 โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 

และโครงการซาราวักเอสเค 410 บี ในมาเลเซีย อยู่ระหว่าง

การศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพทางปโิตรเลียมเพื่อเตรียม

การเจาะหลุมสํารวจในปี 2561 รวมทั้งโครงการเวียดนาม บี 

และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง

ทะเลของเวียดนาม ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์

เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment 

Decision: FID) ต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มผลิตปิโตรเลียม

เชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2564

 

 โครงการในออสตราเลเชีย 

 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จํานวน 1 โครงการ คือ 

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย 

ประกอบด้วย 12 แปลงสัมปทาน

 สําหรับแหล่งที่ดําเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) คือ 

แหล่งมอนทารา โครงการสามารถรักษาปริมาณการขายเฉลี่ย

สําหรับปี 2560 ได้ตามแผนที่ 10,580 บาร์เรลต่อวัน

 สําหรับแหล่ง Cash Maple ที่อยู่ ในระยะเวลาสํารวจ

(Exploration Phase) น้ัน โครงการได้เสร็จสิ้นการศึกษาวิศวกรรม

เบื้องต้น (Pre-FEED Study) และอยู่ระหว่างการเตรียมการทํา 

FEED Study โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

051รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 โครงการในทวีปอเมริกา 

 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จํานวน 3 โครงการ ซึ่ง

ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

โดยโครงการท้ังสามเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการสํารวจ 

(Exploration Phase) สําหรับโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ 

ตั้งอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้าของแคนาดา โดยโครงการได้ปรับ

แผนการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการ

ที่เหมาะสม

 สําหรับในบราซิล มีโครงการร่วมทุน 2 โครงการ คือ 

โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ต้ังอยู่นอกชายฝ่ังทางตะวันออก

เฉียงเหนือของบราซิล และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 

ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล ปัจจุบันทั้งสอง

โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพ

ปิโตรเลียม

 โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง 

 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย และสาธารณรัฐ

โมซัมบิก 

 สําหรับโครงการที่ดําเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) 

ปตท.สผ. ได้ดําเนินการผลิตนํ้ามันดิบจากโครงการแอลจีเรีย

433 เอ และ 416 บี ในปี 2560 มีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 17,360 

บาร์เรลต่อวัน 

 สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสํารวจ (Exploration 

Phase) ปตท.สผ. ได้ดําเนินการสํารวจในโครงการแอลจีเรีย 

ฮาสส ิเบอร ์ราเคซ ซึง่ตัง้อยูบ่นบก ทางทศิตะวนัออกของแอลจเีรยี 

โดยโครงการได้นาํสง่แผนพัฒนาเพ่ือขออนุมตัิพื้นท่ีในการพัฒนา

ต่อรัฐบาลแอลจีเรียในเดือนธันวาคม 2560 และคาดว่าจะได้รับ

อนุมัติภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ด้วยกําลังการผลิตปิโตรเลียม

เชิงพาณิชย์ในเฟสแรกที่อัตรา 10,000 - 13,000 บาร์เรลต่อวัน

ในป ี2562 และหลงัจากนัน้จะพจิารณาการลงทนุเพิ่มเตมิเพือ่เพิม่

กําลังการผลิตรวมเป็น 50,000 บาร์เรลต่อวัน โครงการโมซัมบิก 

โรวูมา่ ออฟชอร์ แอเรยี วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาตขินาดใหญ่

ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก โดยมีความคืบหน้าที่สําคัญ

ในป ี2560 ไดแ้ก ่การเจรจากบัรฐับาลโมซมับกิ โดยไดร้บัการอนมุตัิ

กฎหมายและกฎระเบียบ (Legal & Contractual Framework) 

การอนุมัติสัมปทานการบริหารจัดการทางทะเลและท่าเรือ

(Marine Concessions) เริ่มการเคลื่อนย้ายชุมชนออกจากพื้นที่

ก่อสร้างโครงการ (Resettlement) ในเดือนพฤศจิกายน 2560 

ปจัจบุนัโครงการอยู่ระหวา่งการขออนมุตัแิผนการพฒันาโครงการ

(Plan of Development) จากรัฐบาลโมซัมบิก ซึ่งคาดว่าจะได้รับ

การอนุมัติในต้นปี 2561 นอกจากนี้ โครงการยังเร่งผลักดัน

การเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจา

สัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงิน

โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566

ด้วยกําลังการผลิตระยะแรกที่ 12 ล้านตันต่อปี

 ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management) 

 ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการบริหารการลงทุนโดยคํานึง

ถึงความเสี่ยง  ปัจ จัยและผลกระทบในการลงทุนเพื่อให้

ทันต่อสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามแนวทาง

ดังต่อไปนี้

 (1)  รักษาปริมาณการผลิตของโครงการปัจจุบันด้วยต้นทุน

การดําเนินงานที่ต่ําเพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไร โดย

เน้นเพิ่มปริมาณการผลิตคอนเดนเสทของโครงการในอ่าวไทย 

และเพิ่มปริมาณการผลิตในโครงการเอส 1 โครงการผลิต

ในเมียนมา และแหล่งมอนทาราในออสเตรเลีย

 (2) เพิ่มปริมาณสํารองปิโตรเลียมทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว โดยการเตรียมความพร้อมในการเข้าประมูลแหล่งสัมปทาน

ที่กําลังจะหมดอายุในอ่าวไทยท้ังแหล่งบงกชและเอราวัณ ซึ่ง 

ปตท.สผ. มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะเข้าร่วมประมูลตาม

กรอบระยะเวลาของกระทรวงพลังงาน การเร่งรัดการพัฒนา

โครงการที่อยู่ระหว่างรอการตัดสินใจข้ันสุดท้าย ได้แก่ โครงการ

โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ 

เบอร์ ราเคซ โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการ

เวียดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล) รวมถึง

มองหาโอกาสการเข้าซื้อกิจการโดยให้ความสําคัญกับสินทรัพย์

ที่ผลิตแล้ว หรือจะเริ่มผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและภูมิภาคอื่นที่มีศักยภาพสูง โดย

เน้นโครงการที่มีความเสี่ยงในการดําเนินโครงการที่ค่อนข้างต่ํา

มีตลาดรองรับในการขายปิโตรเลียมและมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ 

รวมท้ังเตรียมแผนการสํารวจในแหล่งสํารวจของบริษัทที่มีอยู่

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเมียนมาและมาเลเซีย และมองหาโอกาส

ในการหาแหล่งสํารวจในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม 

 (3) ขยายการลงทุนและดําเนินธุรกิจ LNG ครบวงจร (LNG

Value Chain) กับ ปตท. เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและสร้าง

ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยแสวงหาการลงทุน

ในโครงการ LNG ต่าง ๆ ทั่วโลก สะท้อนผ่านความสําเร็จจาก

การที่บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

ทุนระหว่าง ปตท.สผ. และ ปตท. เข้าซื้อสัดส่วนร้อยละ 10 

ในโครงการ MLNG Train 9 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงงาน 

LNG Liquefaction ที่มีกําลังการผลิตปัจจุบัน 3.6 ล้านตันต่อปี

ในปี 2560 

 โดยในปี 2560 บริษัทได้มีการบริหารการลงทุนที่สําคัญ

(Portfolio Rationalization) ได้แก่ การคัดเลือก Total E&P

Myanmar (TOTAL) ซึ่ ง เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในการสํารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมท่ัวโลก

เข้าเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการเมียนมา MD-7 และการคืนแปลง

สํารวจของโครงการเมียนมา พีเอสซี จี และอีพี 2 ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากรัฐบาลเมียนมา
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• ธุรกิจไฟฟาและสาธารณูปการ 

   ผ่าน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด 

(มหาชน) (GPSC) ดําเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟ้า ไอนํ้า

และน้ําปราศจากแร่ธาตุ) ให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และดําเนินการ

ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น 

จาํกดั (DCAP) ดาํเนนิการผลติไฟฟา้และน้าํเยน็เพื่อจาํหนา่ยใหก้บั

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิและ บรษิทั ไทยออยล ์เพาเวอร ์จาํกดั (TP)

ดําเนินการผลิตไฟฟ้าจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจําหน่าย

ไฟฟ้าและไอนํ้าให้ลูกค้าในกลุ่มบริษัท ไทยออยล์

   ความสําเร็จของธุรกจิไฟฟ้าและสาธารณูปการมาจาก

การบริหารจัดการหน่วยผลิตต่าง ๆ ให้ทํางานอย่างต่อเนื่อง

มีประสิทธิภาพ ทําให้ค่าซ่อมบํารุงลดตํ่าทั้งจากโรงไฟฟ้าศรีราชา 

Reserve Shutdown โรงผลิตสาธารณูปการระยองสามารถ

บริหารการเดินเครื่องได้มีประสิทธิภาพ และมีบันทึกรายได้จาก

เงินค่าประกันที่ GTG12 เกิด Incident เมื่อปี 2559 การดําเนินงาน

ของบริษัทในเครือดีกว่าแผน อีกทั้งบริษัทฯ มีการลดค่าใช้จ่าย

จากการดําเนินงานและค่าที่ปรึกษา ซึ่งสามารถลดต้นทุนให้กับ

บริษัทได้

   โดย GPSC และบริษัทในเครือ (งบการเงินรวม) มีผล

การดําเนินงานประจําปี 2560 เท่ากับ 3,175 ล้านบาท สูงกว่า

ผลประกอบการปี 2559 จํานวน 475 ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ 17.60 (ผลประกอบการประจําปี 2559 กําไรสุทธิ 

2,700 ล้านบาท) 

  • ธุรกิจใหบริการดานวิศวกรรมและท่ีปรึกษา
   ทางเทคนิค
   ผ่าน บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด (PTTES) 

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิกวิศวกรรม และดําเนินงาน

ด้านต่าง ๆ และบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง

จํากัด (PTTME) ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรม การออกแบบ

ก่อสร้าง และงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวมท้ังให้บริการ

งานซ่อมบํารุงต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ต่อมา ปตท. ได้โอนขายหุ้น

ของ PTTME ที่ถืออยู่ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 40 ให้กับบริษัท 

PTTGC เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

  • ธุรกิจบริหารสินทรัพย 
   ผ่าน บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo) 

ให้บริการพื้นที่สํานักงาน ให้บริการบริหารจัดการทรัพยากร

กายภาพ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับ

กลุ่ม ปตท. อย่างครบวงจร

ธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน
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 เดมิ ปตท. ไดล้งทนุในธรุกจิถา่นหนิผา่น บรษิทั พทีที ีเอ็นเนอรย์ี่

รีซอร์สเซส จํากัด (PTTER) โดยการดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่าน บริษัท Sakari Resources

Limited (SAR) ซึ่งผลิตและจําหน่ายถ่านหินไปยังประเทศในทวีป

เอเชียเป็นหลัก ได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สาธารณรัฐ

เกาหลี ประเทศญีปุ่น่ สาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐัอินเดีย 

ประเทศมาเลเซีย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย และประเทศไทย เปน็ตน้ 

ตอ่มา ในป ี2560 ปตท. มนีโยบายใหบ้รษัิท ปตท. โกลบอล เมเนจเมน้ท ์

จํากัด (PTT Global Management Company Limited: PTTGM) 

เป็นบริษัทแกนกลางรองรับการลงทุนของ ปตท. ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศและปรับโครงสร้างการลงทุนโดยโอนย้าย

กลุ่มธุรกิจถ่านหินท้ังหมดไปอยู่ภายใต้ PTTGM 

 ในปี 2560 ธุรกิจถ่านหินมียอดขายถ่านหินรวมทั้งสิ้น

8.3 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมียอดขายถ่านหินรวมเท่ากับ 

9.8 ล้านตัน โดยมีผลประกอบการจากการดําเนินธุรกิจถ่านหิน

เป็นกําไรสุทธิอยู่ที่ 89 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งดีขึ้นจากปี 2559 ที่มี

ผลกาํไรสทุธทิี ่16.3 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึ่งเปน็ผลจากราคาถา่นหนิ

อ้างอิงนิวคาสเซิล (NEWC) ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก

ปี 2559 โดยในปี 2560 บริษัท SAR ได้มุ่งเน้นด้านการดําเนินงาน

ทีเ่ปน็เลศิ ควบคมุคา่ใชจ้า่ยการทาํเหมอืง และการดาํเนนิงานอยา่ง

ต่อเนื่อง ปรับแผนการขายและการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะ

ตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงได้มีการทบทวนแผนการผลิต

ถ่านหินให้เหมาะสมกับปริมาณสํารอง และคุณภาพของถ่านหิน

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของ

บริษัท

ธุรกิจถานหิน
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ธรุกิจปโตรเคมีและการกล่ัน

 ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่มจํานวน 9 บริษัท ได้แก่ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี 

จํากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) บรษิทั เอช็เอม็ซ ีโปลเีมอส ์จํากดั 

(HMC) บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC) บริษัท 

พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที

โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด (PTTPL) และ บริษัท พีทีที

แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด (PTT Tank) โดยดําเนินธุรกิจ

ครอบคลุมตั้งแต่การกล่ันนํ้ามันดิบเพื่อผลิตนํ้ามัน

เชื้อเพลิง การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ขั้นต้น ขั้นกลาง และเม็ดพลาสติกประเภทต่าง ๆ

ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ การดําเนินธุรกิจ

ด้านการตลาดเพื่อจําหน่ายเม็ดพลาสติกท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

และการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์

นอกจากน้ัน ธุรกจิปิโตรเคมแีละการกล่ันยังไดม้กีารพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ต่อยอด ขยายกําลังการผลิต ตลอดจนบริการ

ใหม ่ๆ  เพื่อตอ่ยอดเพิม่มลูค่าเพิม่ทางธุรกจิและเพิ่มชอ่งทาง

การค้าและการให้บริการ อีกท้ังยังแสวงหาโอกาส

ในการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ปตท. ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ 

ปิโตรเคมีสายโพรเพนและสายพลาสติกชีวภาพ รวมถึงธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการโอนขายหุ้นท้ังหมดที่ ปตท. ถืออยู่ใน 

HMC, PTTAC, PTTMCC, PTTPM, PTTPL และ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME) ให้แก่ PTTGC 

ในฐานะที่เป็นบริษัทแกนหลักของธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการต่อยอดของอุตสาหกรรมและธุรกิจ ตลอดจนการลดความซ้ําซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการภายในสายโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน 

 ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นส่วนใหญ่จะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ ส่วนต่างราคานํ้ามันดิบและวัตถุดิบ

กับราคาผลิตภัณฑ์นํ้ามันเชื้อเพลิงและปิโตรเคมีในตลาดโลก ซึ่งปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก รวมถึง

มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 ความสําเร็จของธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันในปี 2560

มาจากปรมิาณการผลติและจําหน่ายที่มากขึ้น ส่วนต่างผลติภัณฑ์

โดยรวมทีด่ขีึน้ ประกอบกับการเพิ่มประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน

ทัว่ทัง้องคก์รทีด่าํเนนิมาอยา่งตอ่เนื่อง การสรา้งมลูคา่เพิ่มและลด

ตน้ทนุภายใต้กิจกรรม Productivity Improvement และการบริหาร

จัดการ  จากพลังร่วม (Synergy Value) ของบริษัทในกลุ่ม ภายใต้

โครงการ PRISM (Petrochemical and Refi ning Integrated Synergy 

Management) โครงการ PTT Group Operational Excellence 

จากการประยุกต์ใช้ Best Practice การบริหารระบบโลจิสติกส์

กลุ่ม ปตท. (Group Logistics Management) และการบรหิารหว่งโซ่

อปุทาน (Value Chain Optimization) ทาํใหบ้ริษทัในกลุม่ปโิตรเคมี

และการกล่ันมีกําไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ 81,049 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 18,500 ล้านบาท

 บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นมีปริมาณวัตถุดิบ

โดยรวมที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ํามันของกลุ่ม ปตท.

เท่ากับ 669,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน

เนื่องจากปี 2559 มีการหยุดซ่อมบํารุงโรงกล่ันประจําปี ในขณะที่

ปริมาณการจําหน่ายปิโตรเคมีโดยรวมเท่ากับ 7,467 พันตัน 

ลดลงร้อยละ 5 เนื่องจาก PTTGC โรงอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 

มีการหยุดซ่อมแซมตามแผนระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 

18 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับปริมาณการจําหน่ายปิโตรเคมี

ของ HMC และ PTTAC จะรวมปริมาณการจําหน่ายเฉพาะในช่วง

วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เนื่องจากการปรับ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ดังกล่าวข้างต้น 

 ในปี 2560 ปตท. และบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกล่ัน 

มีการปรับและขยายการลงทุนรวมท้ังการเพิ่มกําลังการผลิต 

ซึ่งสรุปความก้าวหน้าโครงการที่สําคัญ ดังนี้

 PTT

 • จําหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

จํากัด (มหาชน) (SPRC) ที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดภายหลังจาก

ที่ได้ดําเนินการจําหน่ายไปเมื่อปี 2558 โดยคิดเป็นร้อยละ 5.41 

ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPRC ผ่านตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการ

ตามทิศทางกลยุทธ์ ปตท.

 PTTGC

 • บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GGC 

ซึ่งเป็นบริษัทแกนนําของธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม 

PTTGC เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

การเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

 •  โครงการ Propylene Oxide (PO) และโครงการ Polyols

& PU System ซึ่งเป็นโครงการขยายธุรกิจข้ันปลายนํ้าสู่กลุ่ม

อุตสาหกรรม Polyurethane ที่มีมูลค่าสูง PTTGC ได้มีการจัดต้ัง

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนเพื่อดําเนินการลงทุนในโครงการ 

Propylene Oxide (PO) กําลังการผลิตที่ 200,000 ตันต่อปี

และในโครงการ Polyols & PU System กําลังการผลิต Polyols

ที่ 130,000 ตนัตอ่ป ีPU System กาํลงัการผลิตที ่20,000 ตนัตอ่ปี

ตามลําดับ

 • โครงการ mLLDPE กําลังการผลิต 400,000 ตันต่อปี 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เอทิลีนของบริษัท อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ใน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

 IRPC  

 • โครงการเพิ่มมลูคา่ตอ่ยอดจากโครงการ Upstream Project 

for Hygiene and Value Added Products (UHV) ประกอบด้วย 

2 โครงการย่อย ดังนี้

  > โครงการ Gasoline Maximization เพื่อเพิ่มกําลัง

การผลิตนํ้ามันเบนซินประมาณ 25 ล้านลิตรต่อเดือน เร่ิมดําเนินการ

เชิงพาณิชย์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560

  > โครงการติดต้ังเครื่องถ่ายเทความร้อนจากตัวเร่ง

ปฏกิริยิา (UHV Catalyst Cooler Project) เพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติ

โดยใช้น้ํามันหนักเป็นวัตถุดิบและช่วยลดข้อจํากัดของอุณหภูมิ

ในเครื่องปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Regenerator) โดยได้

คัดเลือกบริษัทออกแบบด้านวิศวกรรมและจัดหาเครื่องจักร

อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

 • โครงการขยายกําลังการผลิตโพรพิลีน (Fully Integrated 

Polypropylene) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่กาํลังการผลติเมด็พลาสตกิ

โพลีโพรพิลีนจํานวน 300,000 ตันต่อปี ประกอบด้วย 2 โครงการ

ย่อยดังนี้ 

  > โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลีโพรพิลีน (PP 

Expansion: PPE) ขยายกําลังการผลิตเพิ่มอีก 160,000 ตันต่อปี 

สง่ผลให้มกีาํลังการผลติรวมเป็น 635,000 ตันตอ่ป ีเริ่มดาํเนนิการ

เชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกันยายน 2560

  > โครงการขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน

คอมพาวด์และโพลีโพรพิลีนเกรดพิเศษ (PP Compounding: 

PPC) กําลังการผลิต 140,000 ตันตอ่ปี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต

คอมพาวด์เพียงข้ันตอนเดียว ซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบ

ด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ําลงกว่าเดิม เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์

เมื่อเดือนธันวาคม 2560
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 TOP     

•  โครงการขยายสถานีจ่ายนํ้ามันทางรถ (Lorry Expansion) 

ชว่ยเพิม่ศกัยภาพการจา่ยน้าํมนัทางรถของบรษิทัจาก 12 ลา้นลติร

ต่อวัน เป็น 17 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 41 ดําเนินการผลิต

เชิงพาณิชย์ (COD) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

 •  โครงการพลังงานสะอาด Clean Fuel Project (CFP) 

เปน็โครงการเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการเพิ่มมลูค่าผลติภัณฑ์

ที่มีมลูค่าต่าํไปเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีมูลค่าสูงกวา่ และความสามารถ

ในการกล่ันน้ํามันดิบที่มีความหลากหลายได้มากขึ้น ซึ่งทําให้

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นําในตลาด

ของบริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมูลจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

คาดว่าจะสามารถตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment 

Decision) ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2561
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

เหตุการณสําคัญ

ของ ปตท. 

ในรอบป 2560

มกราคม

กุมภาพันธ

•  ปตท. พฒันาสตูรหลอ่ลืน่ Hino Premium CNG &

 Dynamic NGV, PTT Challenger Synthetic 4T,

 PTT Steelcool W01, PTT Fork Oil E200 และ

 Synthetic Gear LS 75W-90 

• ปตท. พัฒนา EV Wall Charger แล้วเสร็จ

 อยู่ระหว่างทดลองและประเมินผลการใช้งาน 

•  ปตท. ดําเนินการโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า

 แสงสว่างบริเวณบันไดหนีไฟจากแบบ LED

 ธรรมดา เปน็แบบ LED Sensor สามารถลดการใช้

 พลังงานลงประมาณร้อยละ 48 จากเดิม คิดเป็น 

 45,780 kWh/yr หรือประมาณ 180,000 บาท

 ต่อปี

•  ปตท. ลงนาม MOU ข้อตกลงการศึกษาแนวทางการบริการก๊าซ

 ธรรมชาติ ร่วมกับ บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) เป็นจุดเริ่มต้น

 ของความร่วมมือในการบริการก๊าซธรรมชาติให้กับโรงงาน

 อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา

• ปตท. เริ่มส่งก๊าซฯ เพื่อการค้าให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จํากัด ปริมาณก๊าซฯ จัดส่ง

 ตามสัญญา 16 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และลูกค้าโรงงาน

 อุตสาหกรรม บริษัท คาราบาว ตะวันแดง จํากัด ปริมาณก๊าซฯ

 จัดส่งตามสัญญา 0.4 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

•  ปตท. ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันหล่อลื่นไปยังประเทศจิบูตี  

 เปน็คร้ังแรก ซึง่นับเปน็ประเทศที ่37 ที ่ปตท. สง่ผลติภณัฑ์หลอ่ลืน่

 ออกไปจําหน่าย 

•  ปตท. และกองทัพเรอื ลงนามบันทกึความรว่มมอืโครงการตดิตาม

 ผลการใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

 หล่อลื่นที่ เหมาะสมต่อการใช้งานของกองทัพเรือ ยืดอายุ

 การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น อีกท้ังยังเป็นการสร้างองค์ความรู้

 ดา้นผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิและผลติภณัฑ์หล่อลืน่สาํหรบักองทพัเรอื

•  ปตท. (PTT Philippines Corporation: PTTPC) และ บริษัท 

 Cebu Air, Inc. ร่วมลงนามสัญญาการจัดหาน้ํามันเครื่องบิน 

 Jet A1 จํานวน 267 ล้านลติร ในปี 2560  สําหรบัเทีย่วบนิในประเทศ

 และระหว่างประเทศของสายการบิน Cebu Pacific ซึ่งเป็น

 สายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง

 มานานกว่า 17 ปี

•  ปตท. เปิดตัวแคมเปญ What’s Your Challenge? สําหรับนํ้ามัน

 หล่อลื่น PTT Challenger หนึ่งในตระกูลนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับ

 รถจักรยานยนต์ ที่ออกแบบและพัฒนาภายใต้แนวความคิดของ

 ความท้าทายในทุกการขับขี่ ตอบสนองการขับขี่ในทุกรูปแบบ

•  ปตท. ส่งมอบ “โครงการพลงัธรรมชาต ิพลงังานสะอาดเพือ่ชมุชน

 บ้านต้นผึ้ง” ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านต้นผึ้ง ตําบลสามหมื่น อําเภอ

 แมร่ะมาด จงัหวัดตาก โดยดาํเนินการติดตัง้ “ไฮดรอลิคแรมปัม๊” 

 ซึ่งนับเป็นต้นแบบแห่งแรกของการใช้ไฮดรอลิคแรมป๊ัมกับพื้นที่

 บนภูเขาสูงที่มีแหล่งน้ําซับขนาดเล็ก และเป็นพื้นที่แห่งที่ 3 

 ในโครงการ “พลังงานธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน” 

 โดยใช้พลังงานจากแหล่งน้ํามาใช้ในการส่งน้ํา ทดแทนการใช้

 พลังงานไฟฟ้าหรือนํ้ามัน ช่วยให้ชุมชนมีน้ําใช้ตลอดท้ังปี 
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มีนาคม

เมษายน

•  ปตท. ทําสัญญาซื้อน้ํามันดิบกับบริษัท Brunei

 Shell Petroleum Company ในการรับซื้อ

 น้ํามันดิบจากประเทศบรูไนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

 ติดต่อกัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

 ให้กับประเทศ

•  ปตท. รับมอบ LNG เท่ียวแรก จากสัญญาซ้ือขายระยะยาวร่วมกับ

 บริษัท บีพี สิงคโปร์ พีทีอี จํากัด ปริมาณ 0.16 ล้านลูกบาศก์เมตร

 และ  บรษัิท เชลล์ อสีเทร์ิน เทรดดิ้ง จํากดั ปรมิาณ  0.13  ล้านลูกบาศก์

 เมตร ณ สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด จังหวัดระยอง

• ปตท. ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชเหนือ

 แกไ้ขเพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 9 เพือ่ใหผู้ผ้ลติฯ  รกัษากาํลงัการผลติตอ่เนือ่ง

 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

•  ปตท. เริ่มส่งก๊าซฯ เพื่อการค้าให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

 บรษัิท เอน็จเีค เซรามคิ จาํกดั (นคิมเอเซยีสวุรรณภมู)ิ โดยมปีรมิาณ

 ก๊าซฯ จัดส่งตามสัญญา 0.22 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

•  ปตท. ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการ

 รา้นอาหารหนณิูชยใ์นสถานีบริการน้าํมนั ปตท. เพ่ือชว่ยยกระดบั

 คุณภาพชีวิตของนักเดินทางให้ได้รับประทานอาหารที่อร่อย

 มีคุณภาพ สะอาด และประหยัด รวมท้ังเป็นการสร้างมาตรฐาน

 ในการดําเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SME 

•  ปตท. ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 (ธ.ก.ส.) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ผู้ถือบัตรสินเชื่อ

 เกษตรกร โดยมอบส่วนลดนํ้ามันลิตรละ 30 สตางค์ แก่เกษตรกร

 ที่ชําระค่านํ้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิดผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร

 ของธนาคาร ธ.ก.ส. ณ สถานีบริการ ปตท. ทั่วประเทศที่มี

 เครื่องหมายรับบัตรสินเชื่อเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมอบส่วนลด

 พิเศษร้อยละ 10 เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ทุกชนิด ต้ังแต่

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

•  ปตท. ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จาก

 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)

 โดยยกเวน้อากรนาํเขา้ สาํหรบัโครงการขยายอายุ

 ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตบินบก เส้นที ่1 สว่นทีม่กีารวาง

 ท่อส่งก๊าซฯ ใหม่ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี 

 และสระบุรี ทําให้เงินลงทุนของโครงการลดลง 

 ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลดลง ส่งผลให้ค่าไฟฟ้า

 ที่เรียกเก็บจากประชาชนลดลง

•  ปตท. และ บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

 เข้ารว่มโครงการความร่วมมือทางธุรกิจในการใช้

 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. กับรถขนส่งทั้งหมด

 ในระบบขนส่งของ SVL Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

 ด้านโลจิสติกส์ครบวงจร
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•  ปตท. ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาว กับ  

 บรษิทั เปโตรนาส แอลเอ็นจ ีจํากดั กาํหนดส่งมอบ

 ป ี2560 - 2561 ในปรมิาณ 1 ล้านตันตอ่ป ีและต้ังแต่

 ปี 2562 ในปริมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี อายุสัญญา

 15 ปี และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ปตท. 

 รับมอบ LNG เที่ยวแรกจาก บริษัท เปโตรนาส 

 แอลเอ็นจ ีจํากัด ปรมิาณ 0.14 ล้านลกูบาศก์เมตร 

 ณ สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด 

 จังหวัดระยอง

•  ปตท. เริ่มสง่กา๊ซฯ  เพือ่การคา้ใหก้บัลูกคา้โรงไฟฟ้า

 SPP บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จํากัด โดยมีปริมาณก๊าซฯ

 จัดส่งตามสัญญา 18 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ปตท. รบัรางวลัเกยีรตยิศ “No. 1 Brand Thailand

 2017” โดยสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ได้รบัรางวลั

 หมวด Gas Station ส่วนคาเฟ่อเมซอนได้รบัรางวัล

 ในหมวด Coffee Shop และผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

 ปตท. ได้รับรางวัลในหมวด Engine Oil Car

 โดยได้รับผลสํารวจความน่าเชื่อถือให้ เป็น

 อันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จัดโดยนิตยสาร

 Marketeer

•  ปตท. ลงนามสัญญาการมอบสิทธิ์มาสเตอร์

 แฟรนไชส์ คาเฟ่อเมซอน (Master Franchise)

 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้แก่ 

 บริษัท พีทีที (ลาว) จํากัด (PTTLAO) อย่างเป็น

 ทางการ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

 ของ ปตท. และประชาชนลาวจะได้มีส่วนร่วมใน

 การดําเนนิธุรกจิกับ ปตท. ซึ่งเปน็การสร้างโอกาส 

 สรา้งงาน  สรา้งอาชพี และสรา้งรายได ้ซึง่จะสง่ผลดี

 ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้กับเพื่อนบ้าน

 ของไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการจาก ปตท.

 ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในราคาท่ีเป็นธรรม

 อีกด้วย

พฤษภาคม
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•  ปตท. ดําเนินการก่อสร้าง LNG Terminal 1 Phase 2 แล้วเสร็จ

 พร้อมเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ สามารถรองรับ LNG ได้

 10 ล้านตันต่อปี

•  ปตท. ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบกับบริษัท Rosneft

 Trading S.A. (Switzerland) (RTSA) บริษัทในเครือของบริษัท

 Rosneft ซึ่งเป็นบริษัทน้ํามันแห่งชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย

 ในกรอบการซื้อ-ขายนํ้ามันดบิเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อเป็นการสร้าง

 ทางเลือกการจัดหาแหล่งพลังงานให้กับประเทศไทยนอกเหนือ

 จากน้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง และมีส่วนช่วยในการต่อยอด

 การขยายธุรกรรมการค้าของ ปตท. ไปสู่ภูมิภาคตะวันตก

•  ปตท. ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดต้ังบริษัท PTTGL เพื่อแสวงหาโอกาส

 ลงทุนในธุรกิจ LNG

•  ปตท. เริ่มส่งก๊าซฯ เพื่อการค้าให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP

 บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จํากัด (โครงการ 3)/ บริษัท บางปะอิน

 โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (โครงการ 2) โดยมีปริมาณก๊าซฯ

 จัดส่งตามสัญญารวม 36 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

•  ปตท. ส่งออกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไปยังประเทศอัฟกานิสถาน

 เป็นคร้ังแรก นับเป็นประเทศที่ 38 ที่ ปตท. ส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

 ออกไปจําหน่าย

•  ปตท. และธนาคารทหารไทย ร่วมเปิดตัวบัตรเงินสดเติมนํ้ามัน

 อัตโนมัติ (PTT Top Up Card) บัตรเงินสดเติมนํ้ามันประเภท

 เติมเงิน ใช้ชําระค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

 ไดโ้ดยไมม่คีา่ธรรมเนยีม สามารถกาํหนดวงเงนิรวมทัง้ชนดิน้าํมนั

 ในการเติมได้ ช่วยเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ตรวจสอบ

 รายละเอียดการใช้จ่ายได้ง่าย และสามารถวางแผนด้านการเงิน

 ได้สะดวกยิ่งขึ้น

•  ปตท. บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทย ตามนโยบาย

 ของรัฐบาลในการช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร

 ตกตํ่า โดยให้การสนับสนุนเพิ่มช่องทางจําหน่ายผลผลิตจาก

 เกษตรกรใน “โครงการรวมพลังคนไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร”

 เปิดโอกาสให้เกษตรกรหมุนเวียนนําผลผลิตมาจําหน่ายถึง

 มือผู้บริโภคโดยตรงที่สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ทั่วประเทศ

 โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย ชว่ยสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค อาํนวย

 ความสะดวกให้สามารถเลอืกซื้อได้งา่ยยิ่งขึ้น โดยนํารอ่งช่วยเหลอื

 เกษตรกรชาวไร่สับปะรด ให้นําผลผลิตที่ราคาตกตํ่าไปวาง

 จาํหน่ายทีส่ถานบีรกิารนํ้ามัน ปตท. ในจังหวดัลําปางและอุตรดติถ์

 แล้วจํานวน 7 แห่ง เพื่อช่วยระบายสับปะรดล้นตลาดในพื้นที่

 ภาคเหนือ

•  ปตท. เปิดตัว “PTT Group EV Bus” โดยพลเอก อนันตพร

 กาญจนรตัน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพธิ ี

มิถุนายน
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•  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบ

 การเรียกเก็บอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร

 ของระบบท่อส่งก๊าซฯ นอกชายฝ่ังที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่ง

 กา๊ซฯ  นอกชายฝ่ังที่ขนอม (พื้นที่ 2) ระบบท่อสง่กา๊ซฯ บนฝ่ัง (พื้นที ่3) 

 และระบบทอ่สง่กา๊ซฯ บนฝัง่ทีจ่ะนะ (พื้นที ่4) โดยให้เรยีกเกบ็อตัรา

 ค่าบริการดังกล่าว และเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าบริการเก็บรักษา

 และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของ

 ต้นทุนผันแปร ประจําปี 2560 ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

•  ปตท. เริ่มสง่กา๊ซฯ ให้กบัลูกคา้โรงไฟฟ้า SPP บริษทั กัลฟ ์ทีเอส 1

 จํากัด บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จํากัด ปริมาณก๊าซฯ จัดส่ง

 ตามสัญญารวม 34 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และลูกค้าโรงงาน

 อตุสาหกรรม บรษิทั เอน็เอส-โอจ ีเอนเนอรจ์ ีโซลูชัน่ส ์(ไทยแลนด)์

 จาํกดั บรษิทั กบนิทรบ์รุกีลา๊ส อนิดสัทร ีจาํกดั ปรมิาณจดัสง่กา๊ซฯ

 ตามสัญญารวม 4.12 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

•  ปตท. คว้ารางวัล Asia Marketing Company of the Year 2017

 หรือสุดยอดบริษัทการตลาดแห่งเอเชีย ประจําปี 2017 จากที่ได้

 รับการคัดเลือกโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) 

 ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด The Asia 

 Marketing Excellence Award ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์การตลาด

 แห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation: AMF) สะท้อนถึง

 ความเป็นเลิศด้านการตลาด ความโดดเด่น นวัตกรรม การสร้าง 

 แบรนด์ และการเป็นผู้นําด้านการตลาดในภูมิภาคเอเชีย

•  ปตท. รับรางวัล Drive Award 2017 รางวัลยอดเยี่ยมในสาขา

 การตลาด (Marketing Excellence) โดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 มอบให้กับองค์กรชั้นนําของประเทศที่มีแนวคิดการบริหารงาน

 ทีโ่ดดเด่น มนีวัตกรรมทีพ่รอ้มขบัเคลื่อนองคก์รสูก่ารเป็นฟนัเฟอืง

 สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสร้าง

 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

•  ปตท. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมของโครงการท่อสง่กา๊ซธรรมชาติ

 บนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 เป็นประธานในพิธี และมีการลงนามข้อตกลงร่วมกับผู้สนใจ

 ร่วมเสนอราคา และผู้สังเกตการณ์อิสระผู้ทรงคุณวุฒิ

•  ปตท. ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

 สิ่งแวดล้อม (EIA) ในโครงการท่อส่งก๊าซฯ RA#6-ราชบุรี และ

 โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

 แห่งชาติ (กก.วล.) 

กรกฎาคม
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•  PTTLNG ร่วมกับ บริษัท Samsung Engineering

 (Thailand) Ltd. และบริษัท CAZ (Thailand) Ltd. ลงนาม

 ในสัญญาโครงการการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

 ความเย็นเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้า (In-plant

 Power Generation) ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

 ที่นําความเย็นเหลือใช้จากการเปลี่ยนสถานะของ LNG

 มาต่อยอดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าภายใน

 โรงงานให้ดีขึ้นร้อยละ 21 อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบ

 ด้านสิ่งแวดล้อมในทะเล

•  ปตท.  ลงนามสัญญาต่ออายุส่งก๊าซฯ กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP

 บรษิทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) โดยมปีรมิาณกา๊ซฯ

 จัดส่งตามสัญญา 66 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

•  ปตท. เร่ิมส่งก๊าซฯ เพ่ือการค้าให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

 บรษัิท แมค็คย์ีฟูด้ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั  บรษัิท 

 คานายาม่า คาเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอเซียน 

 อนิซูเลเตอร์ จํากดั (มหาชน) ปริมาณจัดส่งก๊าซฯ  ตามสัญญา

 โดยรวม 0.53 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

•  ปตท. และการยางแหง่ประเทศไทย ลงนามบนัทกึขอ้ตกลง

 ความร่วมมือการใช้ศูนย์บริการยานยนต์ฯ FIT Auto 

 ของ ปตท. เพื่อสนับสนุน “โครงการยางล้อประชารัฐ”

 โดยให้ฟรีค่าบริการติดตั้ง ตั้งศูนย์ฯ ถ่วงล้อ เมื่อเปลี่ยน

 ยาง TH TYPE ที่ศูนย์บริการ FIT Auto ท่ัวประเทศ

•  ปตท. รับรางวัลในงาน Thailand Labour Management 

 Excel lence Award 2017 โดยรับรางวัลสถาน

 ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 

 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

 ประจําปี 2560 จํานวน 63 รางวัล และรางวัลเจ้าหน้าที่

 ความปลอดภัยดีเด่น 3 รางวัล โดยมีคลังปิโตรเลียม

 สุราษฎร์ธานี เป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลฯ

 ต่อเนื่องมากถึง 21 ปี ซึ่งนับเป็นสถานประกอบกิจการ

 ที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องมากที่สุดของประเทศ

•  ปตท. ร่วมกับบริษัท S&P Global Platts จัดเสวนา

 นําเสนอสถานการณ์ตลาดนํ้ามันและปิโตรเคมีรวมถึง

 LNG และตลาดเรือขนส่ง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

 มุมมองทิศทางตลาดในอนาคตให้กับผู้บริหารระดับสูง

 ของหน่วยงานราชการ สถาบันพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม

 และสถาบันปิโตรเลียม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

•  ปตท. เพิ่มทุนในบริษัท PTT International Trading 

 London Ltd. เพือ่รองรบัการขยายธรุกรรมการค้าระหว่าง

 ประเทศในภูมิภาคฝ่ังตะวันตกของโลก 

•  ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรมประจําปี

 2560 ดว้ยผลงาน Bio-SSCMB (วสัดผุลติจากเยือ่กาแฟ)

 จากสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.)

สิงหาคม
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•  ปตท. ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ

 สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดพื้นที่ในสถานี 

 บริการ ปตท. ทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางจําหน่าย

 สินค้าและผลผลิตที่มีคุณภาพ ช่วยเกษตรกร

 ระบายผลผลิตตามฤดูกาลสู่ผู้บริโภคโดยตรง

 พร้อมอํานวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ

 ไ ด้ ง่ าย  ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการ เกษตร

 ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

•  ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 การซื้อขายเมลด็กาแฟกะลา ภายใต้กระบวนการ

 ปลูกและผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากร

 ธรรมชาติ ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน 

 และวสิาหกจิชมุชนกาแฟอาขา่ปางขอน กบับรษิทั

 สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท

 ในกลุ่ม ปตท. และคาเฟ่อเมซอน ณ บ้านปางขอน

 ตําบลห้วยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 เป็นการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมที่ประกอบด้วย

 ก า ร พั ฒ น า ก า ร ป ลู ก แ ล ะ ผ ลิ ต ก า แ ฟ ด้ ว ย

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

 การจัดหาเมล็ดกาแฟดิบและเพิ่มช่องทาง

 การจําหน่าย รวมถึงสนับสนุนการจ้างงานชุมชน

 ในท้องถิ่นให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาตนเอง

 เติบโตไปอย่างเกื้อกูลกัน

•  ปตท. และทหารเรือ ร่วมลงนามในบันทึก

 ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน

 และการบริการน้ํ า มันเชื้อ เพลิ งและธุ รกิจ

 ท่ีเก่ียวเน่ืองบริเวณสนามบินอู่ตะเภา เพ่ือสนับสนุน

 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

 (Special Eastern Economic Corridor) เมอืงการบนิ

 ภาคตะวันออก (Eastern Aviation) ให้เกดิผลสําเร็จ

 เป็นรูปธรรม ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

 Thailand 4.0

•  ปตท. และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)

 ลงนามความรว่มมอื “ปตท. - ธ.ก.ส. รวมพลงั ร่วมใจชว่ยเกษตรกร” 

 เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยเหลือเกษตรกรและ

 ชมุชนทัว่ประเทศใหม้ชีอ่งทางการจาํหนา่ยสนิคา้ผา่นสถานบีรกิาร

 น้ํามัน ปตท. สร้างรายได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก

 และพัฒนาฝีมือเกษตรกรไทย ด้วยการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี 

 และภาคปฏิบัติในการใช้น้ํามันหล่อลื่น สําหรับเครื่องจักรกล

 ทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนําความรู้ไปปรับประยุกต์

 ใช้ได้อย่างแท้จริง

•  ปตท. เริ่มส่งก๊าซฯ เพื่อการค้าให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP

 บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จํากัด ปริมาณจัดส่งก๊าซฯ ตามสัญญา

 18 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

 บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จํากัด ปริมาณ

 จัดส่งก๊าซฯ ตามสัญญา 0.4 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

•  ปตท. ได้รบัรางวัลดา้นนวัตกรรมการบรกิาร จากรองนายกรัฐมนตรี

 นายวิษณ ุเครืองาม  ในงาน “รางวลัเลิศรฐับริการภาครฐัแหง่ชาติ

 ปี 2560” โดยผลงานที่ไดร้บัรางวลันวัตกรรมการบรกิารที่เปน็เลศิ

 คือ Mobile Application จากส่วนตลาดและบริการลูกค้า

 ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์

กันยายน
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•  ปตท. ร่วมกับ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

 จํากดั (มหาชน) (GPSC) ลงนามในบันทกึขอ้ตกลง

 “Natural Gas Market & Total Energy Solution 

 Project” เพื่อพัฒนาตลาดก๊าซธรรมชาติและ

 ตลาดไฟฟา้ ในประเทศกมัพชูา ซึ่งจะชว่ยตอ่ยอด

 การดําเนินธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรของ

 กลุ่ม ปตท. ในภูมิภาคอาเซียน

•  ปตท. รว่มลงนามในสญัญาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาติ 

 กับ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ เอน็จดี ี2

 จํากัด สําหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช

 อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 เป็นการดําเนินธุรกิจตามนโยบายการเปิดเสรี

 กิจการก๊าซฯ ของภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคง

 ทางการจัดหาพลังงาน ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

 ของประเทศไทย

•  ปตท. ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 ที่รับผิดชอบด้านการคมนาคมในช่วงพระราชพิธี 3 หน่วยงาน

 คือ รฟท. ขสมก. และ บขส. ในโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ

 ให้บริการฟรี” ในการสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับขนส่ง

 ประชาชนเพ่ือร่วมแสดงความอาลัยเน่ืองในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

 พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 บรมนาถบพิตร

•  ปตท. รับรางวัลในงาน 2017 World Branding Awards

 Ceremony ที่จัดขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับแบรนด์ชั้นนํา

 จากทั่วโลก โดยสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และคาเฟ่อเมซอน

 ได้รับการคัดเลือกจาก World Branding Forum ให้ได้รับรางวัล

 Brand of the Year (National Tier 2017 - 2018) ในสาขา

 Petro/Gas Station category และ Retailer-Coffee category

 ตามลําดับ

•  ปตท. และบริษัท ซีพีซี เทรด แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ร่วมลงนาม

 ความร่วมมือ “โครงการพัฒนาตลาด Pulverized Coal ระบบปิด

 ตลอด Supply Chain ในภาคอุตสาหกรรม” โดยโครงการดังกลา่ว

 เกิดขึ้นจากการพฒันาตอ่ยอดโครงการ Pulverized Coal ในระดบั

 ทดลอง หรือ Pilot Scale ที่ ปตท. ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

 ดําเนินการในปี 2558 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิต

 การจัดเก็บ การขนส่ง และใช้งาน Pulverized Coal แบบระบบปิด

 และเพือ่นาํเสนอเชือ้เพลงิทางเลอืกใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ

 ใช้พลังงาน และช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสําหรับการผลิต

 ในภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal

 Technology) โดยที่ผ่านมาปรากฏผลของความเป็นไปได้

 และคุ้มค่าในการดําเนินการข้างต้น และได้รับการยอมรับ

 ในภาคอุตสาหกรรม จนนําไปสู่การใช้งาน Pulverized Coal

 อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

•  ปตท. เร่ิมสง่กา๊ซเพือ่การค้าให้กบัลกูค้าโรงไฟฟ้า

 SPP บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ (โครงการ 1 และ 2)

 จํากัด ปริมาณจัดส่งก๊าซฯตามสัญญาโรงละ

 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ตุลาคม
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• ปตท. เริ่มส่งก๊าซฯ เพื่อการค้าให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม จํากัด (บางชัน) และ บริษัท เอพีซี

 อุตสาหกรรม จํากัด ปริมาณจัดส่งก๊าซฯ ตามสัญญารวม

 0.32 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

• ปตท. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์

 แห่งปี 2560 ในโอกาสที่ ปตท. เป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือ

 ในการออกแบบและสร้างสัญลักษณ์ Friendly Design โดยได้

 นําเสนอแนวคิดสถานีบริการ ปตท. ในรูปแบบ PTT Friendly

 Design สัญลักษณ์แห่งความห่วงใย ที่ ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาขึ้น

 ด้วยความใส่ใจ พร้อมดูแลผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพ

 ร่างกาย ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ทุกพื้นที่ด้วย

 ความสะดวกและปลอดภัย

•  ปตท. จับมือไปรษณีย์ไทย เปิดช่องทางในสถานี

 บริการช่วยกระจายสินค้าชุมชน โดยพัฒนา

 ช่องทางการจําหน่ายสินค้าชุมชน ผ่านระบบ

 E-Commerce ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.

 ช่วยสนับสนุนใหช้มุชนสามารถกระจายสนิคา้และ

 ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สินค้า OTOP และ SMEs 

 ข้ามภูมิภาคได้อย่างท่ัวถึงท้ังในประเทศและ

 ระหว่างประเทศ 

•  ปตท. ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย สนับสนุน

 ด้านการเงินให้ธุรกิจแฟรนไชส์ฮั่วเซ่งฮงติ่มซํา

 เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างงานด้วย

 ตนเอง และช่วยส่งเสริม SME ไทยอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

•  ปตท. และ Efuel Services Snd. Bhd. ลงนาม

 ความร่วมมือ PTT Lubricants Distributorship

 Agreement Signing Ceremony ในการมอบสิทธิ์

 ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ

 ปตท. เจ้าแรกในประเทศมาเลเซีย

•  ปตท. ส่งออกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไปยังประเทศ

 ฟิจิเป็นคร้ังแรก โดยในคร้ังนี้ ปตท. ส่งออก

 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซล

 ไปจําหน่าย 

•  ปตท. เปิดตัว PTT Challenger Superbike 

 Racing 10W-50 และ 10W-60 ที่สุดของนํ้ามัน

 หลอ่ลืน่สาํหรับรถจักรยานยนต์ซปุเปอร์ไบค์ขนาด 

 600 cc ขึ้นไป ทั้งประเภทสปอร์ตและทัวร์ริ่ง

 ครั้งแรกในไทย 

•  ปตท. รับรางวัล “การตลาดยอดเยี่ยม” MAT 

 Award 2017 ระดับ Silver ในประเภทผลงาน

 Industrial: Chemical จากสมาคมการตลาด

 แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อแคมเปญ “What’s

 your Challenge?” หรือ “จิตวิญญาณที่ท้าทาย

 ไม่ได้มีไว้แค่เพื่อตัวเอง” 

•  ปตท. เริม่สง่กา๊ซฯ  เพือ่การค้าใหก้บัลกูค้าโรงไฟฟ้า

 SPP บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จํากัด และ บริษัท

 ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (โครงการ 1 และ 2) 

 จํากัด ปริมาณจัดส่งก๊าซฯ ตามสัญญารวม 

 53 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

•  ปตท. ดําเนินการก่อสร้างและทดสอบสถานี

 เพิ่มความดันก๊าซฯ กลางทาง บนท่อส่งก๊าซฯ 

 เส้นที่ 4 (Midline Compressor) แล้วเสร็จ

พฤศจิกายน

ธันวาคม

068 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

•  ปตท. รบัรางวลัธรุกิจยานยนตย์อดนิยม ประจาํป ี2560 Thailand

 Automotive Quality Award 2017 (TAQA) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์

 เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ในด้านน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานีบริการ

 น้ํามันเชื้อเพลิง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตอกย้ําความเชื่อมั่นและ

 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์

 ปตท. ได้เป็นอย่างดี

•  ปตท. ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย สนองนโยบาย National

 e-Payment นํานวัตกรรมการชําระเงินด้วย QR Code Payment 

 มาใช้ในร้านค้าปลีกของ ปตท. เพิ่มความสะดวกและความม่ันใจ

 ให้กบัผูบ้รโิภคขึน้ไปอกีขัน้ สรา้งประสบการณใ์หมใ่นการซือ้สนิคา้

 และบรกิารที่งา่ยดายด้วย  Dynamic  QR  Code  เพยีงสแกน ก็ชาํระเงนิ

 ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เงินสด และไม่ต้องระบุจํานวนเงินเอง

 หมดกังวลเรื่องจํานวนเงินไม่ตรงตามจริง อีกทั้งยังใช้ได้ไม่จํากัด

 จํานวนครั้ง และฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม

•  ปตท. ร่วมกับธนาคารทหารไทย เปิดตัวบัตรเติมน้ํามัน ปตท.

 PTT FLEET CARD สําหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

 ซึ่งมีหน้าที่ต้องหักและนําส่งภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

 สําหรับการซื้อน้ํามัน ณ สถานีบริการ โดยหน่วยงานราชการ

 และรัฐวิสาหกิจสามารถแต่งตั้งให้ธนาคารทหารไทยเป็นตัวแทน

 หักภาษี ณ ที่จ่าย และนําส่งกรมสรรพากรแทนได้ ซึ่งจะช่วยลด

 ขั้นตอนในการทํางานและการจัดซื้อน้ํามันของหน่วยงานราชการ

 และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในการเติมนํ้ามันที่สถานีบริการ ปตท. 

 กว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศ

•  ปตท. ลงนามในบันทึกความตกลงการให้ความร่วมมือ

 เพื่อพัฒนาบุคลากรกับคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ตอ่เนื่องเปน็ปทีี ่2 โดยมุง่เนน้การจดัทาํหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพ

 บุคลากร แล้วยังมีการพัฒนาระบบจําลองสถานการณ์การทํา

 การค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ Web Base เพื่อเป็นเครื่องมือ

 สําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมการเรียนรู้ในสภาพ

 แวดล้อมธุรกิจเสมือนจริง

•  ปตท. ดําเนินการติดต้ังและทดสอบหน่วยเพิ่มความดันก๊าซฯ

 ในทะเล (Offshore Compressor) แล้วเสร็จ

•  ปตท. ลงนาม MOA ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช.

 และ ปตท. เพื่อการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์เป็นฐานที่ตั้งสําคัญ

 ของ EECi 

•  ปตท. ดําเนินการออกแบบ Conceptual design “Natural

 Innovation Park/ Eco City” และจัดทําแผนผังโฉนดที่ดินพื้นที่

 ขอบเขตโครงการ EECi สําหรบัการขอประกาศพื้นทีว่งัจันทรว์ลัเลย์

 เปน็ “เขตสง่เสรมินวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก”

 แล้วเสร็จ 
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สานพลัง

สูความย่ังยืน

รวมกัน

11

สานพลังสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

 ปัจจัยสําคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า

แก่ชุมชน สังคม และประเทศ มีหลายประการ 

หนึ่งในน้ันคือ ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย

ปตท. ขอเป็นสว่นหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย

ให้ก้าวหน้าโดยนําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals) ซ่ึงประชาคมโลก

ตกลงร่วมกันใช้ เป็นกรอบในการดําเนินงาน

ด้านการพัฒนามากําหนดเป็นแนวทางการดําเนินงาน

เพื่อสังคมให้ครอบคลุมในทุกมิติ ต้ังแต ่การศึกษา

และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ส่งเสริมมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตท่ีดี และสร้างการเข้าถึงพลังงาน

ทางเลือกอย่างเหมาะสม ตลอดจนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและฟืน้ฟูสิง่แวดลอ้ม ทัง้ทางบก

และทางทะเล ปลูกและดูแลรักษาป่าเพื่อกักเก็บ

ก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุหนึ่ งของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งผลักดัน

ให้ เกิดความตระหนักรู้และความร่วมมือจาก

ภาคส่วนต่าง ๆ จนนําไปสู่การร่วมสร้างสังคม

สู่ความย่ังยืน 
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สานพลังสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

สานพลัง “รักษนํ้า รักษปา รักษคุงบางกะเจา” 

 ปตท. และบรษัิทในกลุ่ม ร่วมสบืสานพระราชปณธิานพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ในการรักษา

พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ของคุ้งบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ พร้อมเสริมสร้างชุมชน

เข้มแขง็ ดาํเนนิงานภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและหลักการมสีว่นรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีสาํคญั อาท ิมลูนธิิ

ชัยพัฒนา กระทรวงพลังงาน กรมป่าไม้ ส่วนราชการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

ผ่านการดําเนินงานหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2560 ได้ร่วมพัฒนาปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ฟ้ืนฟูพื้นที่สีเขียว เพิ่มพันธุ์ไม้พื้นถิ่น 

ปลูกป่าชายเลน และวิจัยการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ํา ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ ในชื่อ

กิจกรรมกล้าพันธุ์ดี เพื่อสร้างกลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ นอกจากนี้ได้ดําเนินการวิจัยอัตลักษณ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าในมิติต่าง ๆ 

เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ระยะยาว อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

071รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



พลังปญญา

สรางการพัฒนา 

พลังคน

สรางอนาคต

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

มีตัวอย่างมากมายท่ีกระตุ้นเตือน

ให้เราตระหนักในพลังของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่เข้ามาเปล่ียนแปลงโลก

และชีวิตมนุษย์ ทั้งยังเป็นกลไกสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดี 

จุดเร่ิมต้นท่ีจะทําให้เกิดความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รวมถึงเกิดการนํามาใช้ประโยชน์ได้

อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือ คน 

ซึ่งจะเป็นผู้เรียนรู้ ต่อยอด ตลอดจน

สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ จากศาสตร์ดังกล่าว 

ปตท. จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายสําคัญ

คอืการสร้างความก้าวหน้าด้านบุคลากร

ที่เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ 

โดยเร่ิมจากการบ่มเพาะพ้ืนฐานท่ีดี 

ทั้งร่างกายและจิตใจ 

สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกําเนิดวิทย 

พื้นท่ีของนักคิดและนักทํา 

ปตท. สร้างสรรค์พื้นที่สําหรับการเพาะต้นกล้าแห่งอนาคต

ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นนักคิดและนักปฏิบัติ

ที่พร้อมจะก้าวออกไปรับใช้สังคม

คือ สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกําเนิดวิทย์ 

สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ในสํานักวิชาวิทยาการโมเลกุลและสํานักวิทยาการพลังงานแล้ว 

จํานวน 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท

ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก รวม 156 คน

นอกจากนี้ สถาบันวิทยสิริเมธียังมุ่งมั่น

สร้างสรรค์งานวิจัยที่จะพัฒนาไปสู่นวัตกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

สานพลังสู่ความยั่งยืนร่วมกัน072 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



• Advanced Functional Materials: การพัฒนางานวิจัย

 ด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง เช่น การพัฒนาพื้นผิวของวัสดุ 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยา ลดผลกระทบต่อ

 สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรม รวมถึง

 การพัฒนาแคปซูลและส่วนผสมในยาหรือสารตั้งต้นทางเคมี

 เพื่อการออกฤทธิ์หรือเกิดปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

• Energy Science and Applied Technology: การพัฒนา

 งานวจิยัวทิยาศาสตรพ์ลังงานและเทคโนโลยใีนการประยุกตใ์ช้

 เช่น การพัฒนาวัสดุคอมโพสิต (วัสดุผสม) เพื่อใช้เป็นแหล่ง

 กักเก็บพลังงาน (Energy Storage) การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา

 เพื่อเพิ่มคุณภาพของ Bio-Oil การพัฒนาซีโอไลต์ (Zeolite)

 ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญในกระบวนการกล่ันของ

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การออกแบบและพัฒนาสารตัวนํา

 ไอออน และการพัฒนารูปแบบการเกิดปฏิกิริยาในระดับ

 โมเลกุลให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

• Biological Inspired Engineering and Sustainable

 Technology: การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความยั่งยืนใน

 การนําวัสดุจากธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ เช่น การออกแบบ

 ชดุดกัจบักลิน่ (Scrubber) ในระบบกาํจดัน้าํเสยีจากฟารม์สุกร

 โดยใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่และราคาถูก เช่น กาบมะพร้าว

 และมุ้งไนลอน การพัฒนาตัวดูดซับจากขยะกระดาษ

 การพัฒนาตัวเร่ งปฏิกิ ริ ยา เฉพาะเพื่อใช้ ในการผลิต

 Biodegradable Polymers ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ 

 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 เป็นสารเคมี เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า รวมทั้ง

 มีส่วนช่วยลดปัญหาโลกร้อน เป็นต้น

• Data Science and Engineering: การพัฒนางานวิจัย

 ดา้นการจัดการข้อมลูดิจิทลัและการใช้ประโยชน์ โดยเช่ือมต่อ

 อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) 

 และนํ ามาประยุกต์ ใช้ กับงานด้ านวิศวกรรมศาสตร์

 วทิยาศาสตร์การกฬีา สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบเมอืง

 สาธารณสุข การจัดการข้อมูล การศึกษา และอุตสาหกรรม
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 โรงเรียนกําเนิดวิทย์  เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จํานวน 3 รุ่น (ปีการศึกษา 2558 - 2560) 

รุ่นละ 72 คน นอกจากการบ่มเพาะต้นกล้านักวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในรั้วโรงเรียนแล้ว ยังขยายขอบเขตการส่งเสริม

การพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมสูภ่ายนอก

ด้วย โดยร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวด

นวัตกรรมสีเขียว ประจําปี 2560 (Youth Greenovation Awards 

2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาหรือ

เทียบเทา่ ไดแ้สดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์ประดิษฐน์วตักรรม

ทีน่าํไปใช้ไดจ้รงิ เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทมีเยาวชนที่ได้รบัถว้ย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้แก่ 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ผลงาน “ชุดแปลงพลังงานสําหรับนักเดินทาง” 

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ผลงาน “DIY Filaments for 3D Printer” 

 โรงเรียนกําเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 

• ระดับอาชีวศึกษา 

 ผลงาน “ทุ่นอนุรักษ์ปะการังโดยใช้พลังงานคลื่นทะเล”  

 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โรงเรียนศตวรรษท่ี 21 

กาวใหเทาทัน กาวใหเทาเทียม 

 ปตท. สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน

รอบสถานประกอบการ ให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน โดยดําเนินโครงการโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการปฏิรูปการเรียน

การสอนของโรงเรียนท้ังระบบ ประกอบดว้ย การขบัเคลื่อนองคก์ร

ของผู้บริหาร การพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาสภาพแวดล้อม

และสื่อการสอน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง

และชุมชน ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนา

สติปัญญาและพฤติกรรมของนักเรียน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้น

การพัฒนาให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่จําเป็นต่อยุคปัจจุบัน

อันได้แก่ มีความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ การคํานวณ ภาษา

และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับทักษะการใช้ชีวิตที่จะทําให้เยาวชน

มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและ

สังคม เติบโตเป็น “คนดี” และ “คนเก่ง” ท้ังนี้ในปี 2560

กลุ่ม ปตท. ได้ดําเนินการโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สามารถ

พัฒนาโรงเรียนต้นแบบในจังหวัดระยองจํานวน 2 แห่ง

และโรงเรียนเครือข่ายอีก 5 แห่ง ซึ่งทั้งหมดได้รับเชิญจาก สพฐ. 

ให้ร่วมเป็นต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียนของรัฐอีก 3,000 แห่ง

ทั่วประเทศ

ปโตรแคมป สูแชมปปโตร 

 ปตท. ดาํเนนิโครงการปโิตรแคมป ์สูแ่ชมปป์โิตร อยา่งต่อเนือ่ง

เป็นปีท่ี 12 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเคมี 

การกล่ัน พลังงาน ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง

นวตักรรมใหม่ ๆ  โดยในปี 2560 ปตท. มนัีกเรยีนระดับมธัยมศกึษา

ตอนปลายจํานวน 55 คน จาก 13 โรงเรียนท่ัวประเทศ ที่ผ่าน

การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเรียนรู้ด้านวิชาการและ

ทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ปิโตรเลียม และ

สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ปตท. ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรีคัดเลือกเยาวชนจากโครงการนี้ไปศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมท้ังสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี  จนถึงปัจจุบันมีผู้ ได้รับ

ทนุการศกึษาท้ังสิน้ 55 คน และมผู้ีสาํเรจ็การศกึษาแล้วท้ังสิ้น 27 คน

โดยผู้สําเร็จการศึกษาบางกลุ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ดา้นวิทยาการพลงังานและวิศวกรรมศาสตร์ และบางกลุ่มทาํงาน

เป็นบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพให้แก่ภาครัฐ

และเอกชน

สานพลังสู่ความยั่งยืนร่วมกัน 075รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



พลังสะอาด พลังงานเพ่ือชุมชน

 จากการปฏิบัติงานของพนักงาน ปตท. ใน

การดูแลระบบท่อและชุมชนรอบพ้ืนท่ีแนวท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ทําให้ ปตท. ทราบถึงปัญหาการเข้าถึง

สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของชุมชน โดยเฉพาะ

น้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

ปตท. จึงเชื่อมโยงความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน

วิศวกรรมและพลังงานขององค์กรที่สะสมมากว่า

30 ปี สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วย

การดําเนนิโครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาด

เพ่ือชุมชน โดยศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ

สง่น้าํโดยเครื่องตะบนันํ้า (Hydraulic Ram Pump)

ซึ่งไม่ใชพ้ลังงานจากไฟฟ้าหรือนํ้ามัน จนสามารถ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในชุมชนได้สําเร็จ 

แล้วจึงขยายผลและพัฒนาต่อยอดเป็นโมเดล

การบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ที่มีลักษณะสภาพ

ภูมิประเทศต่างกัน โดยในปี 2560 ปตท. ได้

ขยายผลการดําเนินโครงการไปยังพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ัว

ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง ทําให้ชุมชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์

จากนํ้าสะอาด ได้ปลีะกว่า 190,431 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งในภาคครัวเรือน การเกษตร และการป้องกัน

ไฟป่า 

เติมพลังท่ีเขมแข็งใหชุมชน 

สูการพ่ึงตนเองทางพลังงาน

ปตท. ตระหนักถึงสถานการณ์การลดลงของพลังงานจากฟอสซิล 

และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนา

พลังงานชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน

ได้อย่างย่ังยืน พร้อมท้ังยังให้ความสําคัญต่อการดําเนินกิจกรรม

ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในมิติต่าง ๆ ด้วย
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ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

แบบติดต้ังลอยน้ําเพื่อบริหารจัดการน้ํา 

(Floating PV) 

แสงจากฟา สูไฟฟาของชุมชน 

 ปตท. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ดําเนินการวิจัยระบบผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ําเพื่อบริหาร

จัดการนํ้า (Floating PV) ณ สระเก็บนํ้าพระราม 9 อันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ และได้ขยายผลการใช้เซลล์แสงอาทิตย์

ในระดับชุมชน โดยส่งเสริมให้ชุมชนหันมาพึ่งพาการใช้

พลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ 

ทดแทนการใช้พลงังานจากฟอลซลิ ในปี 2560 ปตท. ได้ขยายผล

การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดต้ังลอยนํ้า สําหรับ

ใช้สูบน้ําในการเกษตร ไปยังชุมชนเครือข่ายที่สําคัญของ 

ปตท. ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัด

ปราจีนบุรี ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ตาํบลลาํสินธุ ์อาํเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพัทลงุ ตาํบลคาํแคน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และตําบลแม่ทา อําเภอ

แมอ่อน จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถผลิตไฟฟา้ไดร้วม 114,690 

หน่วยต่อปี ส่งผลให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้กว่า 

771,496 บาท และลดการปลดปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

ได้ 67.64 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี อีกด้วย

ระบบกาซชีวภาพจากฟารมสุกร

พลังงานกาซชีวภาพ คุณคาจากของเสีย

 ที่ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปตท. 

ได้ดําเนินโครงการระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อ

แก้ไขปัญหากลิ่นรบกวนจากฟาร์มสุกรและนําของเสียจาก

ฟารม์สุกรมาผลติเป็นกา๊ซชวีภาพใช้ภายในชุมชน เพื่อทดแทน

ก๊าซ LPG และถ่านไม้ โดยในปี 2559 ปตท. ได้นําองค์ความรู้

จากการดําเนินงานที่ตําบลท่ามะนาว ไปขยายผลต่อในอีก 

2 พืน้ที ่ได้แก่ ตาํบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น 

และตําบลสันทราย อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน

ชุมชนทั้ง 3 แห่ง (183 ครัวเรือน) กลายเป็นชุมชนต้นแบบ

ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการจัดการพลังงานท้องถิ่น 

รวมค่าใช้จ่ายที่ลดลงและรายได้ที่ เพิ่มขึ้นต่อปี  1.12 

ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,287 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
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สถาบันปลูกปา ปตท. 

ปลูกปา ปลูกชีวิต

 กลุ่ม ปตท. ยังคงสานต่อภารกิจ

ในการดูแลรักษาป่าในโครงการปลูกป่า

ถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงครองราชย์

ปีที่ 50 ช่วง ปี 2537 - 2545 จํานวน 

1,012,401 ไร่ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปลูกป่าใหม่

ภายใต้ “โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน” 

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ปี 2546 - 2555 จํานวน 42,349 ไร่ 

และปี 2556 - 2560 จํานวน 105,268 ไร่ โดยในปี 2560 

มีการปลูกป่าเป็นจํานวนท้ังสิ้น 2,587 ไร่ ประกอบด้วย 

 > ป่าต้นนํ้า จังหวัดน่าน 400 ไร่ 

 > ปา่ชมุชน จังหวัดขอนแก่น ยโสธร รอ้ยเอ็ด รวม 1,561 ไร่ 

 > ป่าชายเลน จังหวัดระยองและชุมพร รวม 626 ไร่ 

 นอกจากภารกิจในการปลูกและดูแลรักษาป่า สถาบัน

ปลูกป่า ปตท. ยังรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการปลูกและฟ้ืนฟูป่า

และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน ผ่านศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ 

ดังนี้ 

• ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ณ ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์

 จังหวัดระยอง เป็นศูนย์หลักทางภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์

 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมการฟ้ืนฟูป่ารูปแบบ

 ต่าง ๆ โดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการในรูปแบบ

 “วนเกษตร” ท่ีปลกูไมยื้นตน้ พืชไร ่พืชสวน รวมถึงการทาํนา

 แบบผสมผสานในพืน้ทีเ่ดยีวกนั เปน็หนึง่ในรปูแบบการฟืน้ฟู

 ป่าที่ได้จัดทําแปลงสาธิตขึ้น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์

พลังแหงการรักษธรรมชาติ 

เพื่อลมหายใจของทุกชีวิต

ปตท. ดําเนินงานด้านกิจการเพ่ือสังคมโดยมีเป้าหมายหน่ึง

คือ การคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติและระบบนิเวศ 

ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ โดยตระหนักว่า

การปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้น จําเป็นต้องสร้าง

ภาคีเครือข่าย และการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง

 ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศอย่างย่ังยนื

 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยฟ้ืนฟูการทํานาแบบ

 ดั้งเดิมของชาววังจันทร์ จังหวัดระยอง ตั้งแต่การปลูกจนถึง

 การเก็บเกี่ยว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี นับตั้งแต่ปี 2558

 เปน็ตน้มา ทัง้นี้ ในป ี2560 มผีูเ้ขา้เยีย่มชมโครงการปา่วงัจันทร ์

 จํานวน 66,795 คน 

• ปา่ในกรุง  ตัง้อยูบ่นพื้นที่ 12 ไร่ ณ ถนนสุขาภบิาล 2 เขตประเวศ

 กรุงเทพมหานคร ออกแบบภายใต้แนวคิด PTT Green in City

 มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและประหยัด

 พลังงาน เป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียว สอดคล้องกับ

 โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ด้านการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับ

 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่า

 ในเมือง ในปี 2560 มีผู้เข้าเยี่ยมชมจํานวน 117,420 คน

• ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

 ตัง้อยู่ที่จงัหวัดประจวบครีขัีนธ์ เปน็ศนูยศ์กึษาเรยีนรู้ที่รวบรวม

 องค์ความรู้การฟ้ืนฟูพื้นที่นากุ้งร้างให้กลับมาเป็นป่าชายเลน

 ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

 ระดับประเทศ รวมถึงเป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการ

 พื้นที่ป่าอย่างย่ังยืนร่วมกับชุนชนและหน่วยงานภาครัฐและ

 เอกชน โดยในปี 2560 มีผู้เข้าเยี่ยมชม จํานวน 53,045 คน

 สรา้งรายไดใ้หช้มุชนจากการจดัการท่องเที่ยว เป็นจาํนวนท้ังสิน้

 360,640 บาท นอกจากนี้ ปตท. ยังดําเนินโครงการห้องเรียน

 ธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าชายเลนในรูปแบบ

 ของการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร ซึ่งเป็นหลกัสตูรตอ่เนื่องระยะเวลา

 9 เดือน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เครือข่ายของศูนย์ฯ

 สิรินาถราชินี จํานวน 1,291 คน
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มหัศจรรยจากตนหญา 

การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 แม้จะเป็นเพียงต้นหญ้า แต่แฝกมีความมหัศจรรย์ที่ทํา

ประโยชน์ได้มากอย่างเหลือเชื่อ ตั้งแต่การอนุรักษ์ดินจนถึง

การต่อยอดสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือที่ใช้ประโยชน์ 

 ปตท. และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมสานต่อการใช้ประโยชน์จาก

หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้าอย่างย่ังยืน โดยส่งเสริมให้เกิด

การขยายเครือข่ายคนรักษ์แฝกในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และ

ระดับประเทศ พร้อมท้ังพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เช่น การอบรม

การบริหารจัดการ การพัฒนาแบรนด์และโลโก้ V-STRONG 

Network ของเครอืขา่ยคนรกัษ์แฝก และสง่เสรมิการพฒันารปูแบบ

ผลติภัณฑห์ตัถกรรมจากใบหญา้แฝก ให้มคีวามทนัสมยั เหมาะสม 

และตรงกับความต้องการของลูกค้า 
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นวัตกรรม

สรางอนาคต

ที่ย่ังยืน
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นวัตกรรมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

 ด้วย ปตท. ให้การส่งเสริม สนับสนุนค่านิยมด้าน Innovation 

ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิดบรรยากาศของ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ัวทั้ง

องค์กร โดยพนักงานมีช่องทางส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมผา่นการประกวด PTT Innovation Awards ซึง่มกีารจดัขึน้

เป็นประจําทกุปี เพ่ือเป็นการให้รางวัล สร้างแรงบันดาลใจและเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่น ๆ

 นอกเหนือจากการจัดการประกวด PTT Innovation Awards  

แล้ว ยังมีการสื่อความ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานต่าง ๆ และ

แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก ปตท. อย่างต่อเนื่อง 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การจัดแสดงผลงานที่โดดเด่น

ด้านนวัตกรรมผ่าน PTT We Can Corner การเผยแพร่บทความ

นวัตกรรมในวารสาร PTT Spirit การสื่อความกิจกรรมต่าง ๆ  ผ่าน 

Intranet อีเมล และโปสเตอร์ ทั้งนี้ในปี 2560 ปตท. ได้จัดงาน

นิทรรศการด้านนวัตกรรม PTT Group Innovation Expo เพื่อ

เป็นการสื่อถึงความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของ ปตท. ให้

นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป เข้ามาเยีย่มชมผลงานเปน็

ครั้งแรก ภายในงานได้มีการรวบรวมผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น

ของกลุ่ม ปตท. มากกว่า 30 ผลงาน โดยเป็นผลงานที่ให้

ความสําคัญและมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกภาคส่วน อันหมายรวมถึง สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ประชาชน 

และประเทศชาติ ตามนโยบายของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

โดย ปตท. ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานเปิดงาน  และเย่ียมชม

ผลงาน 
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BIO-CELLULOSE 

COMPOSITE WOUND 

DRESSING

นวัตกรรมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

นวัตกรรมเชิงพาณิชย

และเพ่ือสังคม 

Bio-Cellulose Composite Wound Dressing 

ผลิตภัณฑ์ผ้าปิดแผลจากเส้นใยเซลลูโลส

ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโนเมตร 

ผลิตได้จากจุลินทรีย์ ที่มีลักษณะจําเพาะ 

โดยทีมนักวิจัยของ ปตท. ประสบความสําเร็จ 

ในการเตรียมไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต 

มีสมบัติเหมาะสมใช้เป็นวัสดุปิดแผล 

และยังประสบความสําเร็จในการพัฒนา

เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนของ

กระบวนการผลิต วัสดุปิดแผลจาก

ไบโอเซลลูโลสคอมพอสิตมีคุณสมบัติในการรักษา

บาดแผลดีกว่าวัสดุปิดแผลในท้องตลาดอย่างมี

นัยสําคัญ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อทดสอบ

กับคนไข้ในสถาบันบําราศนราดูร ขณะนี้

ดําเนินการขอขึ้นทะเบียน อย. พร้อมท้ังศึกษารูปแบบ

การดําเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการจําหน่ายเชิงพาณิชย์

ต่อไป

  

รางวัลเหรียญทอง 

งานแสดงสิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ

ภายในงาน 45th International Exhibition 

of Inventions of Geneva 2017 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 

ก่อให้เกิดคุณค่าและสร้างมูลค่าแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ 

081รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



นวัตกรรมเพ่ือสังคม

และส่ิงแวดลอม 

Hydraulic Ramp Pump PVC-Model เป็นการนํา

ภูมิปัญญาชาวบ้าน มาพัฒนาปรับปรุงต่อยอด

ด้วยความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์มาออกแบบใหม่ 

โดยใช้วัสดุ PVC ซึ่งมีราคาถูก สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงาน

ไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น ๆ สามารถนํานํ้าจากพื้นที่ต่ํา 

ไปสู่ที่พื้นที่สูงเพื่อนํากลับมาเป็นนํ้าประปาของชุมชน

ในถิ่นทุรกันดารได้เป็นอย่างดี โดยมีการนําไป

ติดต้ังตามพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนแหล่งน้ํา

หลายแห่งแล้ว

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการดําเนินงาน

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปี 2560 

จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

BIO SSCMB 

(BIO SILVER SKIN 

COFFEE MASTERBATCH)
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รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

ด้านนวัตกรรมปี 2560

จากสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ

รางวัลเหรียญทองและ

เหรียญรางวัลพิเศษ 

งานแสดงสิ่งประดิษฐ์

ในเวทีนานาชาติภายในงาน 

45th International 

Exhibition of Inventions 

of Geneva 2017 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รางวัลจากนิตยสาร

The Asset 

สาขา Best Initiative

in Innovation โดยนิตยสาร 

The Asset พิจารณามอบ

รางวัลให้กับองค์กรช้ันนํา

ของเอเชียที่มีการบริหาร

จัดการดีเลิศ

ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 

และการกํากับดูแลที่ดี

นวัตกรรมเชิงพาณิชย

และส่ิงแวดลอม

Bio SSCMB (Bio Silver Skin Coffee Masterbatch) 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพคอมพาวด์ที่เกิดจาก

การใช้วัตถุดิบพลาสติกชีวภาพของกลุ่ม ปตท. 

รวมกับเยื่อกาแฟซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการค่ัวกาแฟ

ของโรงค่ัวอเมซอน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติเพียงพอ

กับการใช้งาน และมีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว 

คือ มีกลิ่นกาแฟ และผิวสัมผัสคล้ายกับวัสดุไม้จากธรรมชาติ 

นวัตกรรมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน082 รายงานประจําปี 2560
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นวัตกรรมเชิงพาณิชย 

Diesel Euro V for Winter ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนํ้ามัน Diesel Euro V for Winter นี้ เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือ

ของทีมนักวิจัย ปตท. และฝ่ายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ํามันตามความต้องการของลูกค้า 

ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน Euro V และมีค่า CFPP ตํ่ากว่า -15 องศาเซลเซียส สําหรับรถยนต์ที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปยัง

ประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบ โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเพียง 6 เดือน ลูกค้าจึงมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของ ปตท. 

ที่สามารถผลิตนํ้ามันได้เทียบเท่ากับบริษัทนํ้ามันชั้นนําของโลก สร้างยอดจําหน่ายสองล้านลิตรต่อปี และสามารถขยายผล

สู่การพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิง Special Grade อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องยนตร์เบนซินตามที่ลูกค้าต้องการ 

เช่น นํ้ามันแก๊สโซฮอล 91 Euro V เป็นต้น และยังขยายตลาดไปยังผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ๆ ได้อีกด้วย

DIESEL EURO V 

FOR WINTER 

รางวัลภายใน ปตท. 

จากการประกวด PTT Innovation 

Awards (Successful Innovation 

ระดับ Silver) ประจําปี 2016, 

รางวัล Best for Oil (Recognition Award) 

ประจําปี 2015 ของธุรกิจนํ้ามัน, 

และ PTT Group R&D Achievement 

Award ประจําปี 2015

จากการที่ ปตท. ผลักดัน ส่งเสริม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค์กร

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ปตท. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่าเป็นองค์กรช้ันนําด้านนวัตกรรม 

ที่แสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยนวัตกรรมและรางวัลคุณภาพต่าง ๆ ที่ ปตท. ได้รับ 

สมกับการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติช้ันนํา  

ที่เป็นสมบัติที่มีค่าของชาติและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย 

“Pride and Treasure of Thailand” 

นวัตกรรมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 083รายงานประจําปี 2560
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 

 หนวย: ลานบาท

ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

รายได้จากการขายและการให้บริการ  1,718,846  1,995,722 16.1%

กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 312,526 345,395 10.5%

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

และบริษัทร่วม 4,143 7,310 76.4%

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 4,473 13,650 > 100%

กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 

(Operating Income) 183,792 229,106 24.7%

ภาษีเงินได้ 26,593 28,306 6.4%

กําไรสุทธิ 94,609 135,180 42.9%

 ในปี 2560 ปตท. และบริษัทยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจํานวน 1,995,722 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 276,876 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 16.1 โดย

เพิม่ขึน้ในเกือบทุกกลุ่มธรุกิจ โดยเฉพาะกลุม่ธรุกิจการคา้ระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีและการกลัน่เม่ือเทียบกบัปกีอ่น ตาม

ราคาเฉล่ียของผลิตภณัฑป์โิตรเลียมและปโิตรเคมีทัง้สายโอเลฟินสแ์ละอะโรเมติกส์ที่เพ่ิมข้ึนตามราคานํ้ามนัดิบดไูบ ซ่ึงราคาเฉล่ียปรับ

เพิ่มขึ้นจาก 41.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 53.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือร้อยละ 28.8 อย่างไรก็ตามธุรกิจสํารวจและผลิตฯ 

มีรายได้ขายลดลงจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าขึน้มากและปริมาณขายท่ีปรับลดลง แม้วา่ราคาขายจะเพ่ิมขึน้ตามราคานํ้ามนัดิบ โดยในปนีี ้

ปตท. และบริษัทย่อยมีกําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) จํานวน 345,395 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,869 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจาก

ธุรกิจการกลั่นตามกําไรขั้นต้นจากการกลั่นไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ํามัน (Market GRM) ที่สูงขึ้นโดยหลักจากส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับวัตถุดิบ (Crack Spread) ของนํ้ามันเตาและดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่ากําไรจากสต๊อกนํ้ามันจะลดลงเมื่อเทียบ

กับปี 2559 นอกจากนี้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในส่วนของโรงแยกก๊าซฯ มีผลการดําเนินงานดีขึ้นจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่อิงกับราคา

ปิโตรเคมีปรับสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนก๊าซฯ ลดลง และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่โรงแยกก๊าซฯ อีเทน (Ethane Separation 

Plant: ESP) และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 (Gas Seperation Plant: GSP 6) มีซ่อมบํารุงใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกําไรเพิ่มขึ้นจากธุรกิจ

การจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซฯ 

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหนา่ยลดลง 12,445 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.7 จาก 128,734 ลา้นบาท ในป ี2559 เปน็ 116,289 ลา้นบาท 

ในปี 2560 โดยหลักมาจาก PTTEP ที่มีการปรับปริมาณสํารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น

วิเคราะหฐานะทางการเงิน

และผลการดําเนินงาน

13

084 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

 ในปี 2560 มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

และบริษัทร่วมจํานวน 7,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,167 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 76.4 จาก 4,143 ล้านบาท ในปี 2559 โดยหลัก

เพิม่ขึน้จากบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ที่มีราคา

ขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

 ในปี 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีกําไรจากตราสารอนุพันธ์ 

693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,675 ล้านบาท จากปี 2559 ที่มีขาดทุน

จากตราสารอนพุนัธ ์จาํนวน 8,982 ลา้นบาท โดยหลกัเพ่ิมขึน้จาก

สัญญาประกันความเสี่ยงทางการเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

(PTTEP) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) และ ปตท. 

 กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นเพิม่ขึ้น 9,177 ลา้นบาท จากจาํนวน 

4,473 ลา้นบาท ในป ี2559 เปน็ 13,650 ลา้นบาท โดยหลกัมาจาก 

ปตท. ที่มีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับและจ่ายชําระ

เงินจากลกูหน้ี เจา้หน้ีการคา้และเงินกูส้กลุเงินตา่งประเทศเพ่ิมข้ึน 

และจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 

ส่งผลให้ ปตท. และบริษัทในเครือโดยส่วนใหญ่มีกําไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง (Unrealized FX Gain) เพิ่มขึ้น

จากเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ 

 ในป ี2560  ปตท. และบรษัิทยอ่ยมรีายการที่ไมไ่ด้เกดิขึน้ประจํา 

(Non-recurring Items) โดยมีรายการที่สําคัญ ได้แก่ การขาดทุน

จากการด้อยค่าสินทรัพย์ 24,848 ล้านบาท โดยหลักขาดทุน

จากการด้อยค่าสินทรัพย์จากแหล่งสํารวจและผลิตปิโตรเลียม

ในต่างประเทศของ PTTEP 18,505 ล้านบาท ขาดทุนจาก

การด้อยค่าสินทรัพย์ถ่านหินของบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 

จํากัด (PTTGM) 4,229 ล้านบาท และขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์

ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) 

2,296 ล้านบาท นอกจากนี้มีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 

2,674 ล้านบาท โดยหลักจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 

สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC) และ ปตท. 

มีรายได้เงินปันผลจากกองทุนรวม 4,310 ล้านบาท 

 ปตท. และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 1,713 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 6.4 จาก 26,593 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 28,306 

ล้านบาท ในปี 2560 โดยหลักมาจากบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมี

และการกล่ันที่มีผลการดําเนินงานดีขึ้น ขณะที่ PTTEP ลดลงจาก

ผลประโยชน์ทางภาษีที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท

ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ในปี 2560 

ปตท. และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 135,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

40,571 ล้านบาท จาก 94,609 ล้านบาท ในปี 2559
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สรุปเหตุการณที่สําคัญ (Non-Recurring Items) สําหรับป 2560 ถึงปจจุบัน มีรายละเอียดดังน้ี

มกราคม 2560 ตามที่มีข่าวเรื่อง บริษัท โรลส์-รอยซ์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็ม (Rolls-Royce) ผู้ผลิตเครื่องยนต์สําหรับ

อากาศยาน และเครือ่งจกัรสาํหรบัอตุสาหกรรมรายใหญข่องประเทศองักฤษ ได้มีสว่นเกีย่วขอ้งกบั

การจ่ายเงินสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทพลังงานของประเทศไทย รวมถึง ปตท. ใน 6 โครงการ

ในช่วงปี 2543 - 2556 

• ปตท. ไดช้ี้แจงวา่ ปตท. ใหค้วามสาํคญักบัความโปรง่ใสในการดาํเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล

ของการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี ปตท. จึงไดต้ัง้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงการจดัซือ้จัดจา้ง

ในโครงการต่าง ๆ ที่มีการใช้เครื่องยนต์ของโรลส์-รอยซ์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท ภายใน 30 วัน

• PTTEP ได้แจ้งว่าบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โรลส์-รอยซ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ภายใน 30 วัน

มีนาคม 2560 • ปตท. เข้าร่วมทํา Inter-Company Borrowing and Lending (ICBL) กับ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ 

ซนิเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) (GPSC) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารสภาพคล่องและความร่วมมอื

ทางการเงินในกลุ่ม ปตท.

เมษายน 2560 • ปตท. ได้ดําเนินการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ ของ ปตท. ที่ออกและเสนอขายให้กับ

ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ รุ่น PTTF358A และรุ่น PTTF42OA โดยมีมูลค่ารวมท้ังสิ้น

จํานวน 81.15 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลให้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าวมีจํานวนเงินต้นคงเหลือรวมกัน

ทั้งสิ้น 868.85 ล้านเหรียญสหรัฐ

• หลังจากเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง 

ปตท. ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจนํ้ามัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของ

หนว่ยธรุกจิดงักลา่ว ตลอดจนหุน้ของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งใหแ้ก ่บรษิทั ปตท. น้าํมนัและการคา้ปลกี 

จํากัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) (เดิมชื่อ บริษัท ปตท. ธุรกิจ

ค้าปลีก จํากัด) ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ปตท. จึงมีมติอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ที่มาประชุมให้ปรับโครงสร้าง 

ปตท. ดังกล่าวข้างต้น และได้รับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ 

PTTOR ต่อประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทําให้ 

PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) และการนํา PTTOR 

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต (รายการ IPO) 

• ทีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุ้นของ ปตท. อนุมตัจิา่ยเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2559 ในอัตรา

หุ้นละ 16.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 45,705.15 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 

ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตรา

หุน้ละ 6.00 บาท คงเหลอืเงนิปนัผลทีจ่ะจ่ายสาํหรบัผลประกอบการงวด 6 เดอืนหลงัของป ี2559 

ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
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พฤษภาคม 2560 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท GPSC ได้อนุมัติให้เข้าทําสัญญา Licence and Services 

Agreement เพื่อได้รับสิทธิในการดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายแบตเตอรี่ในประเทศ

กลุ่มอาเซียน โดยใช้เทคโนโลยีของ 24M Technologies Inc. (24M)

• คณะกรรมการ ปตท. มมีตอินุมตัใิห ้บรษัิท ปตท. กรนี เอ็นเนอร์ยี ่จาํกดั (PTTGE SG) ดําเนนิการ

ยกเลิกการเข้าร่วมทุนใน Chancellor Oil Pte. Ltd. (CO) ซึ่งถือหุ้นในบริษัท PT First 

Borneo Plantations (PT FBP) รวมถึงให้จําหน่ายหุ้น และโอนหนี้เงินกู้ PTTGE SG ให้แก่ 

บริษัท PT Bentala Agro Lestari (Bentala) โดยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 PTTGE SG 

และ Bentala รวมถงึคู่สญัญาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ไดล้งนามในสญัญาซื้อขายหุน้ (Sale and Purchase 

Agreement) เรียบร้อยแล้ว

• ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จํากัด (PTTPMMA) ซึ่งถือหุ้นโดย ปตท. 

ร้อยละ 100 ได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น PTTGM

มิถุนายน 2560 • ปตท. ร่วมทุนกับ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารธุรกิจ จํากัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) จัดตั้ง

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTT Global LNG Company Limited: PTTGL) โดย

ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50 รองรับการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG) เพื่อเป็นก้าวแรกในการขยายการลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain แบบครบวงจร

• บรษิทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (ปตท.สผ.สยาม) บรษิทัยอ่ยที ่ปตท.สผ. ถอืหุน้รอ้ยละ 100 และเปน็

ผู้ดําเนินงานโครงการเอส 1 ได้หยุดการผลิตช่ัวคราวเฉพาะในพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นเวลา 23 วัน 

เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ให้เพิกถอนระเบียบ

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนําทรัพยากร

ธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น ให้ผู้รับสัมปทานบนบกทุกราย

หยุดกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมที่มีการดําเนินการอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นการช่ัวคราว ส่งผล

ให้ปริมาณการขายนํ้ามันดิบเฉลี่ยลดลงประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG) ลดลงประมาณ 130 ตันต่อวัน และก๊าซธรรมชาติลดลงประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุต

ต่อวัน 

• เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จํากัด (PTT ICT) ซึ่งดําเนินธุรกิจ

ใหบ้รกิารเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ถอืหุน้โดยบรษิทัในกลุม่ ปตท. โดย ปตท. 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด” 

(PTT DIGITAL) 
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กรกฎาคม 2560 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ปตท. และ PTTGM ได้ดําเนินการโอนหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท 

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด (HMC) บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) บริษัท พีทีที 

เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท 

พีทีที โพลิเมอร ์โลจิสติกส ์จํากดั (PTTPL) บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ ์แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั 

(PTTME) และผลการศกึษาโครงการ PTTPMMA ให้แก ่PTTGC เรยีบร้อย โดยมูลคา่การโอนสุทธิ

ภายหลังปรับมูลค่ารวมท้ังส้ิน 25,061,382,583.55 บาท (ซ่ึงเป็นจํานวนท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)

• ปตท. ได้รบัเอกสารทางคดเีกีย่วกบัการฟ้องรอ้งจากเหตกุารณ์น้าํมนัรัว่ไหลจากแหล่งมอนทารา 

โดยเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เป็นจํานวนเงินประมาณ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดย ปตท. จะดําเนินการต่อสู้คดีดังกล่าว

ในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อไป

• บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL) ได้จัดตั้งบริษัทย่อย PTTGL Investment 

Limited (PTTGLI) โดย PTTGLI ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale and Purchase 

Agreement: SSPA) กับบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) เพื่อเข้าซื้อหุ้น

ของบริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (PL9SB) (บริษัทย่อยของ PETRONAS) ในสัดส่วน

ร้อยละ 10 โดยมีมูลค่าประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

• ในระหว่างแผนการปิดซ่อมบํารุงโรงอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 จังหวัดระยอง ของ PTTGC 

เกิดมีเหตุการณ์สารไซลีนร่ัวไหล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถ

ควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติได้ในเวลา 3 ช่ัวโมง

• คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเปิดเสรี LPG ท้ังระบบ มีผลต้ังแต่วันที่ 

1 สิงหาคม 2560

สิงหาคม 2560 • PTTGC จะเลื่อนการหยุดผลิตของโรงงานโอเลฟินส์สาขา 1 (ตามแผนเดิมในระหว่างเดือน

สิงหาคมและกันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 17 วัน) ไปหยุดพร้อมกับการหยุดซ่อมบํารุงใหญ่

ตามรอบทกุ 5 ป ีในไตรมาส 4/2561 สง่ผลใหไ้มมี่ความจาํเปน็ทีจ่ะตอ้งหยดุหน่วยผลิตตอ่เน่ือง

คือในส่วนของหน่วยผลิตโอลีเฟล็กซ ์(Olefl ex) เป็นระยะเวลา 29 วัน และหน่วยผลิต HDPE 1/1 

เป็นระยะเวลา 15 วัน ในระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน 2560

• PTTGC ได้มีการจัดตั้ง บริษัท จีซี ออกซีเรน จํากัด (GC Oxirane) เพื่อดําเนินการลงทุน

ในโครงการ Propylene Oxide (PO) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 โดยมีกําลังการผลิต PO 

อยู่ที่ 200,000 ตันต่อปี มีวัตถุดิบหลักคือ Propylene คาดว่าจะสามารถดําเนินการผลิต

เชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง บริษัท จีซี โพลีออลส์ จํากัด 

(GC Polyols) เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Polyols & PU โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 82.1 Sanyo 

Chemical Industries, Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 14.9 และ Toyota Tsusho Corporation ถือหุ้น

ร้อยละ 3 ซึ่งมีโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ Polyols โดยมีกําลังการผลิต

อยู่ที่ 130,000 ตันต่อปี และผลิตภัณฑ์ PU System กําลังการผลิตอยู่ที่ 20,000 ตันต่อปี 

คาดวา่จะสามารถดาํเนนิการผลติเชงิพาณชิยไ์ดภ้ายในป ี2563 ทัง้นีโ้ครงการทัง้สองจะมมีลูคา่

เงนิลงทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 887.4 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเทา่ประมาณ 32,000 ลา้นบาท

• วนัที ่18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ ปตท. ได้พิจารณาอนมุตัิขายหุน้บริษัท Keloil-PTT LPG 

Sdn. Bhd. (KPL) ในส่วนที ่ปตท. ถอือยูท่ัง้หมดจํานวน 2,160,000 หุน้ในราคา 1 รงิกติ ให้แก ่บรษิทั 

Keloil Bottling Sdn.Bhd. (KBSB) เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมอย่างต่อเน่ือง

• คณะกรรมการ ปตท. มมีตใิหจ้ดัตัง้ บรษัิท สานพลัง วสิาหกจิเพื่อสงัคม จาํกัด โดยเป็นการรว่มทุน

ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท.  มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื่อสนับสนุน

การดําเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมของบริษัทในกลุ่ม ปตท.
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กันยายน 2560 • มติ กบง. วันที่ 5 กันยายน 2560 ให้ปรับราคาขาย NGV เฉพาะค่าใช้จ่ายการปรับปรุงคุณภาพ

ก๊าซท่ี 0.4553 บาทต่อกิโลกรัม ทําให้ค่าใช้จ่ายดําเนินการ NGV เพ่ิมข้ึนจาก 3.4367 บาทต่อกิโลกรัม 

เป็น 3.8920 บาทต่อกิโลกรัม ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 โดยทยอยปรับขึ้นเป็น

สองงวด ในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม

• บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด (BSA) (บริษัทย่อยของ ปตท. ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 25) ได้จัดต้ังบริษัทใหม่ภายใต้ BSA ชื่อบริษัท บิซิเนส โปรเฟสช่ันแนล โซลูชั่นส์ จํากัด 

(Business Professional Solutions Co., Ltd.: BPS) ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 

เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ท่ีจะมีการให้บริการ Shared Service สาขาต่าง ๆ  ในอนาคต

• GPSC มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาท วงเงิน

ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ตุลาคม 2560 • ปตท. ได้ดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.375 ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ 

และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์โดยไถถ่อนหุน้กูต้ามจาํนวนเงนิตน้คงคา้งของหุน้กู้

ทั้งหมด หรือเท่ากับ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

• PTTEP ได้พิจารณาปรับแผนการพัฒนาโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในประเทศแคนาดา 

ซึ่งรวมถึงการชะลอการตัดสินใจลงทุนข้ันสุดท้าย (Final Investment Decision) ของโครงการ

ออกไป ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 PTTEP จะรับรูข้าดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์

เป็นจํานวนประมาณ 550 ล้านเหรียญสหรัฐ

• PTTEP ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการเข้าร่วมประมูลสิทธิในการดําเนินการสํารวจ

และผลิตปโิตรเลียมในประเทศเมก็ซิโก บริษทั PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. 

มีทุนจดทะเบียน 3,000 เปโซเม็กซิโก ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 3,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 1 เปโซเม็กซิโก

พฤศจิกายน 2560 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ปตท. ได้จําหน่ายหุ้นสามัญของ SPRC ที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมด

จํานวน 234,562,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด

ของ SPRC รวมเป็นมูลค่าการจําหน่ายท้ังสิ้น 3,706,085,430.20 บาท ผ่านตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

• วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จํากัด (IRPC-CP) โรงไฟฟ้า

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก กําลังการผลิตติดต้ังรวม 240 เมกะวัตต์ ไอนํ้า 180-300 ตันต่อชั่วโมง 

ที่ GPSC และ IRPC ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลําดับ เริ่มเปิดดําเนินการ

เชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 คิดเป็นกําลังการผลิตติดต้ัง จํานวน 195 เมกะวัตต์ หรือเป็นกําลัง

การผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในระยะที่ 2 จํานวน 99.4 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว 

• คณะกรรมการของ ปตท. และ GPSC ได้อนุมัติการซื้อที่ดินและอยู่ระหว่างเข้าทําสัญญาจัดซื้อ

ทีด่นิกบั ปตท. เพือ่ใชใ้นการกอ่สร้างศนูย์ผลติสาธารณปูการสว่นขยาย ภายใตโ้ครงการทีอ่า้งถงึ 

โดยเป็นที่ดินมีโฉนดรวมท้ังสิ้น 6 โฉนด (2 แปลง) พื้นที่รวม 35 ไร่ 3 งาน 60.2 ตารางวา ราคา

ซื้อขายรวม 269,253,750 บาท และรายการค่าบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกในนิคม

อุตสาหกรรมระยะเวลา 15 ปี มูลค่ารวม 11,404,800 บาท โดยคาดว่าจะมีการเข้าทํารายการ

ภายในปี 2560 นี้
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ธันวาคม 2560 • คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 

5 ปี (ปี 2561 - 2565) ของ ปตท. วงเงินรวม 341,962 ล้านบาท

• PTTEP แจ้งแผนการดําเนินงานประจําป ี2561 ของ PTTEP และบริษทัยอ่ย โดยมีประมาณการ

รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,103 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นรายจ่ายดําเนินงาน (Operating 

Expenditure) 1,332 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 1,771 

ล้านเหรียญสหรัฐ 

• วนัที ่15 ธันวาคม 2560 บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค (Ichinoseki Solar Power 1 G.K. 

หรือ ISP1) ของ GPSC ซ่ึงเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน 

(Solar Farm) ที่เมืองอิจิโนเซกิ เขตอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น กําลังการผลิตติดตั้งรวม 25.881 

เมกะวตัต ์หรอืคดิเปน็กาํลงัการผลติตามสดัสว่นจํานวน 25.62 เมกะวตัต ์ไดจ้า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบ

แล้ว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20.8 เมกะวัตต์ กับ Tohoku Electric Power Co., Inc. ประเทศ

ญี่ปุ่น ที่อัตราค่าไฟฟ้า Feed in Tariff เท่ากับ 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี

มกราคม 2561 • วันที่ 31 มกราคม 2561 PTTEP และ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ได้ลงนาม

ในสัญญาการโอนสิทธิสัมปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพื่อเข้าซื้อ

สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช ซึ่งได้แก่ แปลง B15 แปลง B16 และ

แปลง B17 จากบริษัท Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) และแปลง G12/48 

จากบรษัิท Thai Energy Company Limited (บรษัิทยอ่ยของ Shell) ด้วยมูลคา่กอ่นภาษปีระมาณ 

750 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไข

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังกล่าว โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

• วันที่ 23 มกราคม 2561 PTTGC ได้ดําเนินการลงนามสัญญาออกแบบวิศวกรรมการจัดหา

เครื่องจกัรและอปุกรณก์ารกอ่สรา้ง (Engineering, Procurement & Construction) โรงโอเลฟนิส์

แห่งใหม่ (Olefi n Reconfi guration Project) ซึ่งตามแผนงานคาดว่าจะสามารถดําเนินการผลิต

เชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมท้ังสิ้นประมาณ 985 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 35,657 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 36.2 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 

• วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC America LLC (PTTGCA) 

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PTTGC มีมติอนุมัติให้ PTTGCA ลงนามในร่างข้อตกลงเบื้องต้น 

(HOA) กับบริษัทในเครือของบริษัท Daelim Industrial Co., Ltd. ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและ

ผูผ้ลติเคมภัีณฑส์าธารณรัฐเกาหล ีเพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการปิโตรเคม ีคอมเพล็กซ์

ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงรายละเอียดรวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม (FEED: 

Front-End Engineering Design) และการจัดหาแหล่งเงินทุนของโครงการฯ เพื่อผลิตจําหน่าย

เอทิลีนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องซึ่งมีกําลังการผลิต 1.5 ล้านตันต่อปี 

กุมภาพันธ 2561 • วนัที ่31 มกราคม 2561 บริษัท PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP และกลุ่มผู้ร่วมทุนได้ชนะการประมูลแปลงสํารวจในอ่าวเม็กซิโก 

ประเทศเม็กซิโก จํานวน 2 แปลง
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ภาพรวมผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับป 2560 เปรียบเทียบกับป 2559 แยกตามธุรกิจ สรุปไดดังน้ี 

 หนวย: ลานบาท

ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

ยอดขาย 1,718,846 1,995,722 16.1%

• สํารวจและผลิตฯ 150,217 147,725 (1.7%)

• ก๊าซ1/ 457,986 465,638 1.7%

• ถ่านหิน 16,307 19,575 20.0%

• น้ํามัน 484,429 547,296 13.0%

• การค้าระหว่างประเทศ 748,429 935,616 25.0%

• ปิโตรเคมีและการกล่ัน 785,362 950,727 21.1%

• อื่น ๆ 4,497 4,954 10.2%

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 312,526 345,395 10.5%

• สํารวจและผลิตฯ 107,464 105,468 (1.9%)

• ก๊าซ 72,082 89,402 24.0%

• ถ่านหิน 4,178 6,114 46.3%

• น้ํามัน 22,918 19,598 (14.5%)

• การค้าระหว่างประเทศ

 • ไม่รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. 

  และการป้องกันความเสี่ยง

 • รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX.  

  และการป้องกันความเสี่ยง

2,865

5,024

527

5,387

 (81.6%)

 7.2%

• ปิโตรเคมีและการกล่ัน 102,623 124,059 20.9%

• อื่น ๆ 670 (315) < (100%)

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 128,734 116,289 (9.7%)

1/  รวมธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
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ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 183,792 229,106 24.7%

• สํารวจและผลิตฯ 33,945 49,699 46.4%

• ก๊าซ 53,966 70,514 30.7%

• ถ่านหิน 2,243 4,224 88.3%

• น้ํามัน 19,477 15,454 (20.7%)

• การค้าระหว่างประเทศ

 • ไม่รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. 

  และการป้องกันความเสี่ยง

 • รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX.  

  และการป้องกันความเสี่ยง

2,832

4,991

494

5,354

(82.6%)

7.3%

• ปิโตรเคมีและการกล่ัน 71,951 89,539 24.4%

• อื่น ๆ (348) (1,359) < (100%)

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม 4,143 7,310 76.4%

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 7,203 24,848 > 100%

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 4,473 13,650 > 100%

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) 184,183 242,014 31.4%

ต้นทุนทางการเงิน 28,887 29,086 0.7%

ภาษีเงินได้ 26,593 28,306 6.4%

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนื่อง 94,040 135,187 43.8%

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิ

จากภาษี 569 (7) < (100%)

กําไรสุทธิ 94,609 135,180 42.9%

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 32.68 46.74 43.0%

• จากการดําเนินงานต่อเนื่อง 32.48 46.74 43.9%

• จากการดําเนินงานที่ยกเลิก 0.20 - (100.0%)
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  ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย จําแนกตามกลุมธุรกิจ

 ผลการดําเนินงานงวดปี 2560 สรุปได้ดังนี้

กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันตนและกาซธรรมชาติ

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม: บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ PTTEP

ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (เหรียญสหรัฐต่อ BOE) 35.9 39.2 9%

ปริมาณขายเฉลี่ย (BOED) 319,521 299,206 (6%)

 ในปี 2560 PTTEP มีรายได้จากการขายจํานวน 147,725 ล้านบาท ลดลง 2,492 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 จากปี 2559 สาเหตุหลกั

มาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จาก 35.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ในปี 2559 เป็น 39.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2560 แต่ปริมาณขายเฉลี่ยโดยรวมลดลงร้อยละ 6 จาก 319,521 บาร์เรล

เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ในปี 2559 เป็น 299,206 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ในปี 2560 โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี 

ออสตราเลเซีย ที่มีการขายนํ้ามันดิบลดลง และโครงการสินภูฮ่อม เนื่องจากผู้ซื้อรับก๊าซฯ ในปริมาณลดลง 

 EBITDA ในปี 2560 มีจํานวน 105,468 ล้านบาท ลดลง 1,996 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 โดยหลักเป็นผลมาจากกําไรขั้นต้น

ที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น 

 กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน ในปี 2560 มีจํานวน 49,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,754 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.4 โดยหลัก

มาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายลดลง 17,750 ล้านบาท จากการปรับปริมาณสํารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 

 Revenue EBITDA Operating Income

  ภาพท่ี 2 

รายละเอียดยอดขาย EBITDA 

และ Operating Income 

สําหรับผลการดําเนินงาน
งวดป 2560

หนวย: ลานบาท

   กาซธรรมชาติ

  ปโตรเคมีและการกล่ัน

   นํ้ามันและการคา

   ปตท.สผ.

   อื่น ๆ*

* ธุรกิจถานหินและอ่ืน ๆ

22%

1%

31%

39%

7%

30%

5%

2%1%

26%

15%

31%

36%

1,995,722 345,395 229,106

48%

6%
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กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ

 รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซธรรมชาติแตละชนิดเปนดังน้ี

 หนวย: ตัน

ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

LPG 2,794,203 2,919,061 4.5%

Ethane 2,058,987 2,333,234 13.3%

Propane 856,286 826,526 (3.5%)

NGL1/ 745,054 732,192 (1.7%)

รวม 6,454,530 6,811,013 5.5%

หมายเหตุ: 
1/   รวมผลิตภัณฑ์ Pentane 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปนดังน้ี

 หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน

ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

LPG1/, 4/ 336 485 44.3%

Ethylene2/ 1,037 1,092 5.3%

Propylene2/ 705 824 16.9%

HDPE2/ 1,132 1,168 3.2%

PP2/ 1,046 1,155 10.4%

Naphtha3/ 354 449 26.8%

หมายเหตุ: 
1/  เป็นราคา Contract Price (CP) 50:50 

2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot)

3/  ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S)

4/  ทีป่ระชุม กพช. รบัทราบขอ้สรปุการดาํเนนิงานเพือ่เปดิเสรธีรุกจิกา๊ซ LPG ตามทีป่ระชุม กบง. วนัที ่2 ธนัวาคม 2559 กบง. มมีตเิหน็ชอบแนวทางเปดิเสรธีรุกจิกา๊ซ LPG 

 เปน็ 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นชว่งเวลาเปลี่ยนผา่นกอ่นจะเปดิเสรทีัง้ระบบ (ชว่งป ี2560) จะเปิดเสรเีฉพาะในส่วนการนาํเข้าแต่ยงัคงควบคมุราคาโรงกล่ันน้าํมนั

 และโรงแยกกา๊ซธรรมชาตผ่ิานกลไกของกองทนุน้าํมัน และระยะทีส่องเปน็การเปิดเสรท้ัีงระบบ มผีลต้ังแตว่นัที ่1 สงิหาคม 2560 โดยยกเลกิการกําหนดราคา LPG 

 ณ โรงกล่ัน สาํหรับโรงแยกก๊าซฯ และโรงกล่ัน โดย สนพ. จะประกาศราคาอ้างองิสําหรับกาํกบัราคาขายปลกี LPG ในประเทศเท่านัน้ ทัง้นี้ สนพ. จะมกีลไกติดตาม

 กรณีท่ีราคานําเข้า LPG มีความแตกต่างจากต้นทุนโรงแยกก๊าซฯ อย่างมีนัยสําคัญ และจะเสนอให้ กบง. พิจารณาตามสถานการณ์น้ัน ๆ เป็นรายเดือน
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 ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขาย

จํานวน 465,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,652 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1.7 จากปี 2559 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ที่มี

รายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึน้ จากราคาขายผลิตภณัฑท์ีอ่า้งอิงราคา

ปิโตรเคมีในตลาดโลกเพิ่มขึ้น รวมท้ังปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น โดย

หลักจากผลิตภัณฑ์ Ethane และ LPG โดยปริมาณขายผลิตภัณฑ์

รวม เพิ่มขึ้นจาก 6,454,530 ตัน ในปี 2559 เป็น 6,811,013 ตัน

ในปี 2560 หรือร้อยละ 5.5 จากที่ปี 2559 มีการปิดซ่อมบํารุงใหญ่

ของ ESP และ GSP 6 รวมถึงการปิดซ่อมบํารุงของ PTTGC

 สําหรับธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จาก

การขายลดลง จากราคาขายเฉลี่ยลดลงตามราคาก๊าซฯ ที่ลดลง 

ยกเว้นลูกค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ปริมาณจําหน่ายก๊าซฯ 

เฉลี่ย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 

37 MMSCFD จาก 4,762 MMSCFD ในปี 2559 เหลือ 4,725 

MMSCFD ในปี 2560 หรือร้อยละ 0.8 โดยหลักจากปริมาณ

ความต้องการใช้ก๊าซฯ ของลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้าที่ลดลง 

 EBITDA และกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานของธุรกิจ

กา๊ซฯ ในป ี2560 มจีาํนวน 89,402 ลา้นบาท และ 70,514 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้น 17,320 ล้านบาท และ 16,548 ล้านบาท ตามลําดับ 

โดยหลักจากธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจ

โรงแยกก๊าซฯ ที่มีกําไรข้ันต้นเพิ่มขึ้น 

 อย่างไรก็ตามธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากรายได้จาก

การขายที่ลดลงมากกว่าตน้ทนุขายที่ลดลง และยังคงราคา 10.00 

บาทต่อกิโลกรัม สําหรับกลุ่มลูกค้า รถแท็กซี่ และรถโดยสาร

สาธารณะ 

 ในส่วนของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีผลการดําเนินงาน

งวดป ี2560 ปรบัเพิม่ขึน้เลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบัปี 2559 โดยหลกัจาก 

GPSC ที่ผลการดําเนินงานดีขึ้นจากต้นทุนก๊าซฯ ที่ลดลงและ

มีรายได้จากส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ท้ังจากโรงไฟฟ้า

บางปะอิน โคเจนเนเรชั่น (BIC2) และบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร 

จํากัด (NNEG) เต็มปีเป็นปีแรก

กลุมธุรกิจถานหิน

ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

ราคาอ้างอิงนิวคาสเซิล (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 66.1 88.5 33.9%

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 47.2 70.3 48.9%

ปริมาณขาย (ล้านตัน) 9.8 8.3 (15.3%)

 รายได้จากการขายในปี 2560 มีจํานวน 19,575 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 3,268 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.0 สาเหตุหลักมาจาก

ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 23.1 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

หรือร้อยละ 48.9 จาก 47.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ 70.3 

เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นถึง

รอ้ยละ 33.9 ซึง่โดยหลกัเกดิจากการปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศจนี

ที่ส่งผลให้อุปทานลดลง อย่างไรก็ตามปริมาณขายถ่านหิน

ในปี 2560 ลดลง 1.5 ล้านตัน หรือร้อยละ 15.3 จาก 9.8 ล้านตัน 

ในปี 2559 มาอยู่ที่ 8.3 ล้านตัน เนื่องด้วยดินถล่มในเหมือง 

Sebuku ทําให้ต้องหยุดผลิตต้ังแต่เดือนมกราคม และได้กลับมา

ดําเนินการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2560 

 EBITDA ในปี 2560 มีจํานวน 6,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,936 

ลา้นบาท หรอืร้อยละ 46.3  สาเหตุหลักมาจากกาํไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึ้น 

2,548 ล้านบาท จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าว

ข้างต้น ท้ังนี้กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานของปี 2560 

มีจํานวน 4,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,981 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ

ปีก่อน ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น
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กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

กลุมธุรกิจนํ้ามัน

 หนวย: ลานลิตร

ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

ปริมาณขายเฉลี่ย 26,464 26,006 (1.7%)

 ในปี 2560 กลุ่มธรุกจินํ้ามันมรีายได้จากการขายจํานวน 547,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62,867 ล้านบาท หรอืร้อยละ 13.0 จากราคาขาย

ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก ในขณะที่ปริมาณขายลดลง 458 ล้านลิตร หรือร้อยละ 1.7 จาก 26,464 ล้านลิตร

หรือเทียบเท่า 454,795 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2559 เหลือ 26,006 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 448,159 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2560 

โดยหลักจากผลิตภัณฑ์ LPG 

 EBITDA ในปี 2560 มีจํานวน 19,598 ล้านบาท ลดลง 3,320 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5 จากกําไรจากสต๊อกน้ํามันที่ปรับลดลงจาก

ปีก่อน แม้ว่ากําไรจากกลุ่มธุรกิจเสริม และผลิตภัณฑ์เบนซินและอากาศยานจะปรับตวัดีขึ้น ท้ังนี้กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน

ในปี 2560 อยู่ที่ 15,454 ล้านบาท ลดลง 4,023 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น

 

กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 หนวย: ลานลิตร

ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

ปริมาณขายเฉลี่ย 74,627 75,638 1.4%

 ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจํานวน 935,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187,187 ล้านบาท 

หรือรอ้ยละ 25.0 เนือ่งจากราคาขายผลิตภณัฑป์รบัตวัเพิ่มขึ้นตามราคานํ้ามนัในตลาดโลก รวมทัง้ปริมาณขายเพิม่ขึน้ 1,011 ลา้นลิตร

หรือร้อยละ 1.4 จาก 74,627 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 1,282,509 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2559 เป็น 75,638 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 

1,303,442 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2560 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก Out-Out Trading ของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่สามารถ

ขยายตลาดไปยังประเทศในแถบตะวันตกได้มากขึ้น  

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการป้องกันความเสี่ยงในปี 2560 มีจํานวน 5,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

363 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 โดยหลักจากกําไรของการขายนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทในประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึง Out-Out Trading 

ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2560 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 5,354 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น

 

096 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน

 หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน

ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

HDPE 1,132 1,168 3.2%

PP 1,046 1,155 10.4%

BZ – Cond 262 357 36.3%

PX – Cond 395 380 (3.8%)

 หนวย: เหรียญสหรัฐตอบารเรล

ป 2559 ป 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (รอยละ)

Market GRM 4.49 5.74 27.8%

Inventory gain (loss) 1.24 1.05 (19.2%)

Accounting GRM 5.12 6.40 25.0%

Refi nery Utilization rate (%) 94.3% 100.0% 6.0%

หมายเหตุ: 
GRM คํานวณจากโรงกล่ันน้ํามันของ TOP, IRPC และ PTTGC 

 ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น มีรายได้จากการขายจํานวน 950,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165,365 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 21.1 ส่วนใหญ่จากราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปและปิโตรเคมีท้ังสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟินส์ที่เพิ่มขึ้น

ตามราคานํ้ามันดิบ สําหรับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคา Bezene (BZ) ที่ปรับเพิ่มขึ้น

จากอปุสงคจ์ากตลาดโลกทีอ่ยูใ่นระดบัดมีากกวา่ปกีอ่น ตามการปรบัตวัของเศรษฐกจิทีด่ขีึ้น รวมถงึปรมิาณสนิคา้คงคลังในประเทศจนี

ที่ลดลง และตลาดผลิตภัณฑ์ปลายนํ้าอย่าง Styrene Monomer (SM) ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของราคาปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ 

ราคาโพลีเอทิลีนและโพลีโพรพิลีนปรับตัวสูงขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาน้ํามันดิบ รวมทั้งราคา Ethylene Glycol (EG) ก็ปรับเพิ่มขึ้น

อย่างมาก ตามความต้องการ Polyester และ Polyethylene Terephthalate (PET) Bottle ที่เพิ่มสูงขึ้น
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 ปริมาณขายในธุรกิจโรงกล่ันเพิ่มขึ้นจากอัตราการใช้กําลัง

การกลั่นโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากร้อยละ 94.3 ในปีก่อน

เป็นร้อยละ 100.0 จากการหยุดซ่อมบํารุงใหญ่ของโรงกลั่น 

PTTGC ในปีกอ่น และปริมาณขายปิโตรเคมีของโรงโอเลฟินสแ์ละ

โรงอะโรเมติกส์ในปี 2560 โดยรวมเพิ่มขึ้น 

 EBITDA ในปี 2560 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

มีจํานวนรวม 124,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,436 ล้านบาท และ

มีกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน จํานวน 89,539 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 17,588 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้

 • ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกลั่นโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น

จากค่าการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) ที่เพิ่มขึ้น

ในทกุโรงกลัน่ จาก 5.12 เหรยีญสหรัฐตอ่บาร์เรล ในป ี2559 

เป็น 6.40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2560 เนื่องจาก

ม ีMarket GRM ปรบัเพิม่ขึน้ ตามราคาผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู

ที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนํ้ามันเตาและดีเซล

 • ผลการดําเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์

ในภาพรวมปรบัเพิม่ขึ้น โดยในสว่นของ PTTGC เพิม่ขึน้จาก

ราคาขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น และส่วนต่าง

ราคาผลิตภัณฑ์ MEG กับวัตถุดิบก็สูงขึ้น 

 • ผลการดําเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์

ลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ Paraxylene (PX) กับ

วัตถุดิบปรับตัวลดลง ขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ BZ 

กับวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ

บริษัทร่วมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันปรับเพิ่มขึ้น 

3,168 ล้านบาท จากปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นจาก PTTAC ซึ่งเป็น

ผลมาจากราคาของผลิตภัณฑ์ Acrylonitrile (AN) และ Methyl 

Methacrylate (MMA) ที่สูงกว่าปีก่อนตามสภาวะเศรษฐกิจ

ที่ปรับตัวดีขึ้น

กําไรสุทธิป 2560 จํานวน 135,180 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 40,571 ลานบาท

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 42.9

 ในป ี2560 ปตท. และบรษัิทย่อยมกีาํไรสทุธ ิ135,180 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 40,571 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.9 จาก 94,609 ล้านบาท 

ในปี 2559 เนื่องจากผลการดําเนินงานดีขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ 

ทั้ งในส่วนธุรกิจที่  ปตท. ดําเนินการเองโดยเฉพาะธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติและบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะในส่วนของ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป็นผล

จากราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทําให้ Accounting 

GRM เพิ่มขึ้นตาม Market GRM ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ากําไรจากสต๊อก

น้ํามันจะปรับลดลง อีกท้ังราคาปิโตรเคมีก็ปรับตัวสูงขึ้น ทําให้

กําไรขั้นต้นต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ตามราคาตลาด (Market 

Product to Feed Margin: Market P2F) เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน 

ในส่วนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจาก

ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่ยังอยู่ในระดับต่ํา ในขณะที่ราคาขาย

ผลิตภัณฑ์ตามราคาอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น และผลการดําเนินงาน

ของ PTTEP ปรับดีขึ้นจากราคานํ้ามันที่สูงขึ้น และค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจาํหน่ายที่ลดลงตามการปรับปรมิาณสํารองปิโตรเลยีม

ที่เพิ่มขึ้น อีกท้ังปีนี้ยังมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น

จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และ

มีกําไรจากการป้องกันความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 

แม้จะมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์โดยหลักของ 

PTTEP, PTTGM และ PTTGC
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

การวิเคราะหฐานะการเงิน ปตท. และบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์

รวมท้ังสิ้นจํานวน 2,232,314 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 17 ล้านบาท เป็นผลจาก

• สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 40,586 ล้านบาท หรือร้อยละ 

5.5 สาเหตุหลักมาจาก

> เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน

ชั่วคราวเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,460 ล้านบาท โดยหลักจาก

การที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่มมีการลงทุนในเงินฝาก

ประจํา บัตรเงินฝาก และกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น

> ลกูหนี้การคา้เพิ่มขึ้น 31,725 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้

ของปรมิาณการขายและราคาขายเฉลี่ยของผลติภัณฑ์

ที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจาก PTT International Trading 

Pte. Ltd. (PTTT) และ ปตท.

> สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 5,401 ล้านบาท 

โดยหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นโดยหลัก

จาก ปตท. และ IRPC ที่มีปริมาณผลิตภัณฑ์น้ํามันดิบ

และน้ํามันสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคา

ที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก 

 • เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 22,869 ล้านบาท หรือร้อยละ 

27.8 โดยหลักจากเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ของ 

ปตท. ที่เพิ่มขึ้น และ PTTGL ลงทุนใน PL9SB ในประเทศ

มาเลเซีย 

 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 29,797 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 2.7 โดยหลักจากค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี

และผลกระทบจากการแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศ 

แม้จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในงานระหว่างก่อสร้างโครงการ

ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น สถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ 

กลางทางบนบกและโครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 

ของ ปตท. โครงการ mLLDPE, Olefi ns Reconfi guration 

และโครงการเมทลิเอสเทอรแ์หง่ที ่2 ของ PTTGC โครงการ

ขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PPE) 

และโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิด

คอมพาวด์ (PPC) ของ IRPC 

 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 33,675 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 11.2 โดยหลักจากสินทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจ

และประเมินค่าลดลง 28,690 ล้านบาท จากการรับรู้

ขาดทุนจากการด้อยค่าของ PTTEP ที่โครงการมาเรียนา 

ออยล์ แซนด์ จํานวน 18,505 ล้านบาท และผลต่างจาก

การแปลงค่างบการเงิน 10,172 ล้านบาท

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

 ภาพท่ี 3 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

ปตท. และบริษัทยอย
741,584 

2,232,331

82,319 

1,106,703 

301,725 

782,170

2,232,314

105,188

1,076,906 

268,050 

 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

275,536 

2,232,331

583,323 

201,875 

1,171,597 

287,963 

2,232,314

511,353

184,442 

1,248,556

สินทรัพยรวม หน้ีสินรวมและสวนของผูถือหุน

741,584

82 31982,319 8 ,

1,106,7033333

301,725

782,170

105,188,

1,076,9066666

268,050

275,536 

583,323

201,875

1,171,5977777

287,963 

511,353

184,442 

1,248,556666

หนวย: ลานบาท

สินทรัพยรวม

  สินทรัพยหมุนเวียน

  เงินลงทุนระยะยาว

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  เงินกูยืมระยะยาว (รวมสวนท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป)

  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

   สวนของผูถือหุน
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หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจํานวน 983,758 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จํานวน 76,976 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 • หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 12,427 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 4.5 โดยหลักจากเจ้าหน้ีอืน่ทีเ่พิม่ขึ้นจากการเปล่ียนแปลงระเบียบใหม่

ในการยื่นแบบและชําระภาษีของกรมสรรพสามิต และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยทางด้านราคาและปริมาณที่ปรับตัว

สูงขึ้น

 • เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ปี) ลดลง 71,970 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 ส่วนใหญ่เป็นการไถ่ถอน

หุ้นกู้ และชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน 99,312 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. IRPC PTTGC GPSC และ บริษัท ไทยออยล์ 

จํากัด (มหาชน) (TOP) รวมท้ังมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทําให้เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 19,402 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ในระหว่างปีมีการกู้เงินเพิ่มขึ้น จํานวน 47,643 ล้านบาท โดยหลักจาก IRPC, PTTGC และ GPSC

 • หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 17,433 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 โดยหลักจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าของ PTTT และการลดลง

ของประมาณการหนี้สินต่าง ๆ ของ PTTEP ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 

  

สวนของผูถือหุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวนรวม 1,248,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 

จํานวน 76,959 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 โดยหลักจากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย สําหรับปี 2560 จํานวน 

135,180 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ 2H/2559 และ 1H/2560 รวมจํานวน 51,413 ล้านบาท

สภาพคลอง

 สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 49,377 ล้านบาท 

โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจํานวน 215,566 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

เท่ากับ 166,189 ล้านบาท ท้ังนี้รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

หนวย: ลานบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

 306,100

 (180,525)

 (162,498)

 (750)

 (11,704)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหว่างงวด-สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

 (49,377)

 215,566

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด  166,189

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน100 รายงานประจําปี 2560
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    ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม  รอยละ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด  PTTEP 65.29

  (มหาชน) 

    ธุรกิจกาซธรรมชาติ  รอยละ

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)  TTM(T) 50.00

  จํากัด 

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd. TTM(M) 50.00

บริษัท ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด PTTNGD 58.00

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด PTTLNG 100.00

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด PTTGL 50.00

    ธุรกิจนํ้ามัน  รอยละ

PTT (Cambodia) Limited PTTCL 100.00

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด  PTTOR 100.00

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จํากัด  TLBC 48.95

บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด PAT 35.00

Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. PA (Maoming) 20.00

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA (Sanshui) 25.00

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด THAPPLINE 40.40

บริษัท บริการน้ํามันอากาศยาน จํากัด IPS 16.67

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด BAFS 7.06

  (มหาชน)

บริษัท ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํากัด FPT 0.0000090

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. PTTOM 100.00

    ธุรกิจลงทุนตางประเทศ  รอยละ

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด PTTER 100.00

PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE 100.00

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จํากัด PTTGM
1/
 100.00

    ธุรกิจการคาระหวางประเทศ  รอยละ

PTT International Trading Pte. Ltd. PTTT 100.00

PTT International Trading London Limited PTTT LDN  100.00

    ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน  รอยละ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  PTTGC 48.89

  (มหาชน) 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP 49.10

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) IRPC 38.51

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด PTT TANK 100.00

    ธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน  รอยละ

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด PTTES 40.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด DCAP 35.00

บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด TP 26.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด  GPSC 22.58

  (มหาชน)

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด EnCo 50.00

    ธุรกิจอื่น ๆ  รอยละ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด BSA
2/
 25.00

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด PTT DIGITAL
3/
 20.00

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) TIP 13.33

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. PTTRTC 100.00

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด PTTSE 20.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สัดสวนการถือหุนบริษัทในกลุม14

หมายเหตุ: 
1/ ชื่อเดิม: บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จํากัด

2/ ปตท. ถือหุ้นสามัญของ BSA ท้ังหมด จึงมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 100.00

3/ ชื่อเดิม: บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม 101รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์

โครงสรางรายไดของ ปตท. 

และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ*

15

ผลิตภัณฑ/ บริการ ดําเนินการโดย

รอยละ

การถือหุน

ของบริษัท

  ป 2558 (ตรวจสอบ)   ป 2559 (ตรวจสอบ)   ป 2560 (ตรวจสอบ)

 ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ

1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ บมจ. ปตท. 468,792.56 22.78 367,696.92 21.17 356,916.23 17.45

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 12,948.33 0.63 10,362.45 0.60 9,527.70 0.47

บจ. ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 7,966.37 0.39 7,343.61 0.42 9,815.40 0.48

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์  ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 22.58 - - 78.42 0.01 62.24 -

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซ 489,707.26  23.80 385,481.40  22.20 376,321.57  18.40 

2. ผลิตภัณฑ์นํ้ามัน

                                   

บมจ. ปตท. 643,755.90 31.28 550,266.24 31.68 604,353.66 29.55

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 10,349.48 0.51 8,650.59 0.50 8,727.69 0.43

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 100.00 183,336.31 8.91 117,599.77 6.77 202,561.27 9.91

PTT International Trading London Limited  

 (PTTT LDN)

100.00 - - - - 31,462.80 1.54

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 32,852.68 1.60 20,315.68 1.17 25,501.09 1.25

บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 49.10 140,262.71 6.82 112,309.11 6.46 149,568.69 7.31

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 38.51 110,141.22 5.35 93,424.70 5.38 100,292.75 4.90

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00 6,396.54 0.31 7,036.15 0.40 9,104.02 0.45

บจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (PTTOR) 100.00 50,138.95 2.44 45,496.69 2.62 45,251.57 2.21

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์นํ้ามัน  1,177,233.79  57.22  955,098.93  54.98  1,176,823.54  57.55 

3.  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บมจ. ปตท. 15,647.43 0.76 20,041.99 1.15 22,486.43 1.10

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 120,598.30 5.86 110,974.12 6.39 218,118.80 10.67

บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 49.10 15,174.03 0.74 23,639.62 1.36 26,835.75 1.31

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 38.51 50,773.08 2.47 48,387.04 2.79 57,607.06 2.82

บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM1/) - 75,349.14 3.66 71,598.25 4.12 - -

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 100.00 30,185.37 1.47 44,198.35 2.54 59,722.95 2.92

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  307,727.35  14.96  318,839.37  18.35  384,770.99  18.82 

4. ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส (PTTER2/) 100.00 13,632.79 0.66 15,994.85 0.92 - -

บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM2/) 100.00 - - - - 19,250.09 0.94

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง  13,632.79  0.66  15,994.85  0.92  19,250.09  0.94 

5. รายได้

 สาธารณูปโภค

บมจ. ปตท. - - - - 1.32 -

บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 49.10 980.26 0.05 3,316.62 0.19 4,557.83 0.22

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 38.51 3,183.68 0.15 3,082.00 0.18 2,716.64 0.13

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์  ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 22.58 13,698.17 0.67 10,283.76 0.59 8,884.50 0.43

บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 11.95 - - - - -

รวมรายได้จากสาธารณูปโภค  17,874.06  0.87  16,682.38  0.96  16,160.29  0.78 
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โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ/ บริการ ดําเนินการโดย

รอยละ

การถือหุน

ของบริษัท

  ป 2558 (ตรวจสอบ)   ป 2559 (ตรวจสอบ)   ป 2560 (ตรวจสอบ)

 ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ

6. รายได้จาก

 ธุรกิจเสริม

บมจ. ปตท. 5,499.12 0.27 6,307.00 0.36 7,896.21 0.39

บจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (PTTOR) 100.00 4,833.04 0.23 5,127.76 0.30 5,120.13 0.25

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00 105.72 - 338.92 0.02 623.20 0.03

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  10,437.88  0.50  11,773.68  0.68  13,639.54  0.67 

7. รายได้จาก

 การให้บริการ

บมจ. ปตท. 28.33 - 36.90 - 32.16 -

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 4,044.20 0.20 2,345.22 0.14 2,626.92 0.13

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 2,804.83 0.14 6,350.31 0.37 1,614.36 0.08

บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 49.10 (133.00) (0.01) 427.37 0.02 387.95 0.02

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 38.51 517.07 0.03 591.68 0.03 543.36 0.03

บจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (PTTOR) 100.00 564.52 0.03 493.11 0.03 464.30 0.02

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน (PTT DIGITAL3/) 20.00 262.48 0.01 50.33 - 84.31 -

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK) 100.00 715.82 0.03 756.29 0.04 727.46 0.04

บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL1/) - 133.32 - 126.93 0.01 - -

บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ (PTTES) 40.00 57.80 - 46.29 - 14.94 -

บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 243.84 0.01 291.17 0.02 282.13 0.01

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA) 25.00 6.94 - 118.63 0.01 114.39 0.01

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) 100.00 2.46 - 8.87 - 6.28 -

รวมรายได้จากการให้บริการ  9,248.61  0.44  11,643.10  0.67  6,898.56  0.34 

8. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บมจ. ปตท. 1.99 - 137.87 0.01 146.15 0.01

PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) 100.00 228.37 0.01 - - - -

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA) 25.00 4.44 - 4.71 - 5.58 -

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 - - 134.70 0.01 - -

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์  ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 22.58 - - - - 591.73 0.03

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน (PTT DIGITAL3/) 20.00 - - 11.30 - - -

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 100.00 - - 2,937.85 0.17 988.45 0.05

บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 49.10 636.67 0.03 - - - -

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 38.51 178.36 0.01 105.90 - 125.49 0.01

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) 100.00 - - - - 0.09 -

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  1,049.83  0.05  3,332.33  0.19  1,857.49  0.10 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  2,026,911.57  98.50  1,718,846.04  98.95  1,995,722.07  97.60 

9. อื่น ๆ

    9.1 รายได้อื่น ๆ 30,784.17 1.50 9,682.65 0.56 28,268.51 1.38

    9.2 กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (5,992.73) (0.29) 4,472.68 0.25 13,650.64 0.66

รวมรายได้อ่ืน  24,791.44  1.21  14,155.33  0.81  41,919.15  2.04 

10. ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 6,031.70 0.29 4,143.21 0.24 7,310.42 0.36

รวมรายได้  2,057,734.71  100.00  1,737,144.58  100.00  2,044,951.64  100.00 

หมายเหตุ:   

*  รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย เป็นรายได้สุทธิกับบุคคลภายนอก  

1/ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ปตท. ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTPL และ PTTPM ให้แก่ PTTGC   

2/  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 PTTER ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดยกเว้น East Mediterranean Gas Company S.A.E (EMG) ให้แก่ PTTGM   

3/  ชื่อเดิม: บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ (PTTICT)  
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รายการระหวางกัน

16

รายการระหวางกัน

ดังกลาวเกิดจากสัญญา

ตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะ

ของรายการและสัญญา

โดยสรุปดังตอไปน้ี 

1. รายการระหวาง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจที่ถือหุน

 โดยรัฐบาล

 

 ลักษณะของรายการ

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 รับทราบ

มติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ 

ในการประชุมครัง้ที ่5/2558 เม่ือวนัที ่25 พฤศจิกายน 2558 ท่ีกาํหนด

ให้สิทธิพิเศษของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการจําหน่าย

น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ต้ังแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป 

ให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แหง่ประเทศไทย เปน็ประเภทไมบ่งัคับ อยา่งไรกต็าม ในป ี2560 ปตท. 

ยังคงขายผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงให้รัฐวิสาหกิจซึ่งมีความประสงค์

ที่จะยังคงซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจาก ปตท. ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟ

แห่งประเทศไทย ท้ังนี้หากรัฐวิสาหกิจมียอดค้างชําระค่าซื้อนํ้ามัน

เชื้อเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชําระดังกล่าวได้ 

โดยอ้างอิงเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขาย
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2. รายการระหวาง ปตท. กับบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) 

 ซ่ึงเปนบริษัทยอย

 ลักษณะของรายการ

 ผลิตภณัฑท์ี่ PTTEP และบริษทัยอ่ยทาํการผลิตเพ่ือจาํหน่ายมี 4 ชนิด คือ น้าํมนัดิบ กา๊ซธรรมชาติ คอนเดนเสท และกา๊ซปโิตรเลียม

เหลว (LPG) สําหรับปี 2560 ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบท้ังหมดของ PTTEP และบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 87 ของผลิตภัณฑ์

ของ PTTEP สําหรับการซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ทาํสญัญาซื้อกา๊ซธรรมชาติระยะยาวกับ PTTEP อายุสญัญาประมาณ 25 - 30 ปี 

มีการกําหนดปริมาณซื้อขายข้ันตํ่าเป็นรายปี ส่วนการซื้อขายนํ้ามันดิบและคอนเดนเสท ปตท. ทําสัญญาซื้อนํ้ามันดิบและคอนเดนเสท

กับ PTTEP ในขณะที่ ปตท. เป็นผู้ขายน้ํามันอากาศยาน และดีเซลหมุนเร็วให้กับ PTTEP ท้ังนี้ราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ดงักลา่วขา้งตน้เปน็ราคาที่อา้งองิจากราคาตลาดโลก และเป็นราคาทีผู่ร้ว่มทุนของโครงการขายให้ ปตท. หรอืเปน็ราคาอา้งองิมาตรฐาน

ที่แข่งขันได้ และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ลักษณะรายการ
มูลคาส้ินสุด

31 ธันวาคม 2560

(ลานบาท)

ความจําเปนและสมเหตุสมผล

1.1  การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้

 ก๊าซแอลพีจี  88,981.10 เมตริกตัน

 น้ํามันดิบ  16.17 ล้านบาร์เรล

 คอนเดนเสท  11.29 ล้านบาร์เรล

 ก๊าซธรรมชาติ  631,400.66 ล้านลูกบาศก์ฟุต

126,362.47 การคํานวณราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมน้ันได้อ้างอิงจากราคา

ของตลาดโลกและเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุน

ของโครงการขายให้ ปตท.

1.2  การซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ดังนี้

 น้ํามันอากาศยาน  1.76 ล้านลิตร

 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 100.40 ล้านลิตร

 ก๊าซธรรมชาติ    67.73 ล้านลูกบาศก์ฟุต

2,241.2 คณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ.

ได้อนุมัติสัญญาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงกับ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 

5 ปี (2557 - 2561) โดยมีข้อตกลง

และราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาอ้างอิง

มาตรฐานที่แข่งขันได้ในตลาด และมีเงื่อนไข

ที่สมเหตุสมผล
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3. รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือ

 กลุมปโตรเคมีและการกล่ัน

 

 ลักษณะของรายการ

 ปตท. ทําสัญญาจัดหานํ้ามันดิบ จัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต

ปิโตรเคมี และสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปและ

ปโิตรเคมกีบับรษิทัในเครอืกลุม่ปโิตรเคมแีละการกล่ัน ลกัษณะของ

สัญญาที่สําคัญสามารถสรุปแยกในแต่ละบริษัทตามรายละเอียด

ด้านล่าง นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต รวมท้ังสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์

เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์

น้ํามันสําเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา 

อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงด้านราคาดังกล่าวขึ้นกับ

นโยบายของแต่ละบริษัทน้ัน ๆ

 

 ลักษณะของสัญญากับบริษัท ไทยออยล จํากัด 

 (มหาชน) (TOP)

 • ปตท. จดัหาน้าํมนัดบิและรบัซือ้ผลติภณัฑน์้าํมนัสาํเร็จรูป

จาก TOP ในสัดสว่นข้ันต่าํรอ้ยละ 49.99 ของกําลงัการกล่ัน

ในราคาตลาด โดยสญัญานีม้รีะยะเวลาขัน้ต่าํ 10  ป ีนบัจาก

ปี 2557 โดยหลังจากระยะเวลา 10 ปี คู่สัญญาสามารถ

ที่จะขอยกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งความประสงค์เป็น

ลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

ตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขตามที่ระบไุวใ้นสญัญา POCSA 

 • ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกลั่น

ของบริษัทฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตาม

ปกติของธุรกิจ โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี (1 มกราคม 

2557 - 31 ธันวาคม 2566)

 • ปตท. มีสัญญาระยะส้ันในการฝากเก็บนํ้ามันเพื่อเก็บเป็น

น้ํามันสํารองตามกฎหมาย

 

 ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท ไออารพีซี 

 จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

 • ปตท. จดัหาน้าํมนัดบิให ้IRPC ตามสญัญาจดัหาน้าํมนัดบิ

แบบ Term และ Spot โดยจะมีการเจรจาต่ออายุสัญญา

ปีต่อปี ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด 

 • ปตท. ทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปกับ IRPC 

ที่คลังของ IRPC ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองและชุมพร 

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2559 เปน็ระยะเวลา 1 ป ี

โดยมีการเจรจาต่ออายุสัญญาปีต่อปี ซึ่งราคาซื้อขาย

เป็นไปตามราคาตลาด 

 • ปตท. จัดทําสัญญาจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับ IRPC 

เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม 

มรีะยะเวลาสญัญา 10 ป ี(14 มกราคม 2554 - 13 มกราคม 

2564) และเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ มีระยะ

เวลาสัญญา 5 ปี (10 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 

2563) โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

 • นอกจากนี้  ปตท. ยังได้ทาํการบรหิารความเสี่ยงด้านราคา

น้ํามัน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

 • อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงด้านราคาดังกล่าว

ขึ้นกับนโยบายของ IRPC

 ลักษณะรายการและสญัญากบับริษทั พทีที ีโกลบอล 

 เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)

 PTTGC เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทตาม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 ระหวา่งบรษิทั ปตท. 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) กับบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์

และการกล่ัน จํากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดต้ัง

บริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้ 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบทัง้หมดของทัง้สองบรษิทัดงักลา่ว 

โดยภายหลังจากการควบรวมบริษัทระหว่าง PTTCH กับ PTTAR 

แลว้น้ัน บรษิทัใหมไ่ดค้งไวซ้ึง่กจิการเดมิของทัง้สองบรษิทั โดยกลุม่

ธุรกิจที่มีรายการและสัญญาระหว่างกันมีดังต่อไปนี้
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 ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

 ปตท. เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้กับ PTTGC ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) โดยรายละเอียดของสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลักที่สําคัญประกอบด้วย 

วัตถุดิบ ปริมาณการจัดหาตามสัญญา (ตันตอป) ปท่ีสิ้นสุดสัญญา (พ.ศ.)

อีเทน 454,000 - 605,000 2563

อีเทน 370,000 - 500,000 2563

อีเทน 1,300,000 - 1,350,000 2568

โพรเพน 126,000 - 168,000 2563

แอลพีจี 100,000 - 160,000 2563

แอลพีจี > 240,000 2563

แอลพีจี 336,000 2563

แอลพีจี > 156,000 2564

เอ็นจีแอล 380,000 - 470,000 2564

 

 โดยสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลักนี้ โครงสร้างราคาวัตถุดิบ

ก๊าซอีเทนแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก HDPE 

ประเภทฟลิม์ (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ซึ่งจะสะท้อนภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาด

เม็ดพลาสติก HDPE ส่วนโครงสร้างราคาวัตถุดิบก๊าซโพรเพน

และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์

เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้ สว่นราคาวัตถดุบิอื่นเป็นไปตามราคาที่ตกลงกัน

ซึ่งอิงกับราคาตลาดท่ัวไป 

 สญัญาซ้ือขายวัตถดิุบดงักล่าวเม่ือสิ้นสดุแล้วสามารถต่ออายุ

สัญญาได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญา

 • ปตท. ทําสัญญาจัดหาคอนเดนเสทให้กับ PTTGC 

โดยทําเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาวที่อิงกับตะกร้าราคา

น้ํามันดิบ (Basket of Crude Oil Prices) ในปริมาณ 

4.6 - 6.1 ล้านตันต่อปี

 • ปตท. ทาํสญัญารบัซือ้ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสแ์ละแนฟทา

ที่ผลิตจากโรงอะโรเมติกสข์อง PTTGC เพ่ือจาํหน่ายให้แก่

ลูกค้าส่งออก โดยเป็นสัญญาระยะยาวนับตั้งแต่ปี 2544 

ภายใต้เงื่อนไข Evergreen Basis โดยหลังจากปี 2556 

ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมี

การบอกกล่าวล่วงหน้า

 • ปตท. มีสัญญาระยะส้ันในการฝากเก็บนํ้ามันเพื่อเก็บเป็น

น้ํามันสํารองตามกฎหมาย 
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 ธุรกิจการกล่ันน้ํามันและจัดหาผลิตภัณฑ
 ปโตรเลียมสําเร็จรูป

 • ปตท. จัดหานํ้ามันดิบตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและ

วัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) โดยมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ง ปตท. จะจัดหา

ตามชนิดและปริมาณที่ PTTGC กําหนดด้วยราคาตลาด 

ทั้งการนําเข้าจากต่างประเทศและนํ้ามันดิบที่ผลิตได้

ในประเทศ

 • ปตท. รับซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปที่ได้จากการกล่ัน

ในปริมาณขั้นต่ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์

ที่ผลิตได้ตามราคาตลาดในประเทศ โดยสัญญามีระยะ

เวลา 18 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 

หลงัจาก 18 ป ีใหถ้อืวา่สญัญามผีลตอ่ไปอยา่งไมม่ทีี่สิน้สดุ 

เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

 • ปตท. จัดทําสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปของ

โครงการขยายการลงทุน (New Complex Product Offtake 

Agreement) กับ PTTGC เป็นระยะเวลา 18 ปี ตัง้แต่วนัที่ 9 

กมุภาพนัธ ์2549 หลงัจาก 18 ป ีใหถ้อืวา่สญัญามผีลตอ่ไป

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของปริมาณผลิตภัณฑ์

ที่ PTTGC ผลิตได้จาก Upgrading Complex โดย ปตท. 

จะรับซื้อผลิตภัณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวน

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ 

 • ปตท. ทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ PTTGC เพื่อใช้

ในกระบวนการผลิตน้ํามันสําเร็จรูป และการผลิตไฟฟ้า 

ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี 2561 

 • นอกจากนี ้ ปตท. ยังได้ทาํการบรหิารความเสี่ยงด้านราคา

น้ํามัน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

 • อย่างไรก็ตาม การบรหิารความเสี่ยงด้านราคาดังกล่าวขึ้น

กับนโยบายของ PTTGC

 ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท เอ็ชเอ็มซี 

 โปลีเมอส จํากัด (HMC)

 • ปตท. ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ให้แก่ HMC โดยทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบก๊าซโพรเพน

ระยะยาว มีอายุสัญญา 15 ปี (19 มกราคม 2553 - 

18 มกราคม 2568) และสามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี 

โดยโครงสร้างราคาจะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์

เมด็พลาสติก PP ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลาด

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 • ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ HMC เพื่อใช้ในกระบวนการ

ผลิต ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของ

ธุรกิจ โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี (30 ตุลาคม 2552 - 

29 ตุลาคม 2562)

 • เนื่องด้วย ปตท. ได้ดําเนินการโอนขายหุ้นท้ังหมดที่ถือ

ในบริษัท HMC ให้แก่ PTTGC เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

จึงทําให้ลักษณะของรายการและสัญญาที่ ปตท. มีกับ

บริษัทดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการระหว่างกัน

 ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท พีทีที อาซาฮี 

 เคมิคอล จํากัด (PTTAC)

 • ปตท. จดัหาวตัถดุิบที่ใชใ้นกระบวนการผลิตใหแ้ก ่PTTAC 

ตั้งแต่ปี 2551 โดยทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบก๊าซโพรเพน

ระยะยาว มีอายุสัญญา 15 ปี นับต้ังแต่โรงงานเริ่มดําเนิน

การผลิต (3 พฤศจิกายน 2554 - 2 พฤศจิกายน 2569) 

และสามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคา

จะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP  ประเภท

ฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ปตท. จดัหากา๊ซธรรมชาตใิห้ PTTAC เพื่อใชใ้นกระบวนการ

ผลิตตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของ

ธุรกิจ โดยสัญญามีระยะเวลา 15 ปี (21 มีนาคม 2554 - 

20 มีนาคม 2569)

 • เนื่องด้วย ปตท. ได้ดําเนินการโอนขายหุ้นท้ังหมดที่ถือใน

บริษัท PTTAC ให้แก่ PTTGC เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

จงึทําให้ลกัษณะของรายการและสัญญาที่ ปตท. มกัีบบรษัิท

ดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการระหว่างกัน
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4. รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือ

 กลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน 

 ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท โกลบอล 

 เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (GPSC)

 ปตท. ทําสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญ

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจําหน่าย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ

ของบริษัท ท้ังน้ี ปตท. เป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมแตเ่พียงรายเดียวในประเทศ โดยมีราคาและเงือ่นไข

การรับซื้อก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ โดย 

ปตท. และโรงไฟฟ้าของ GPSC มีสัญญาซื้อขายก๊าซ ดังนี้ 

 1)  โรงไฟฟา้ศรรีาชา มกีารเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาติ

กบั ปตท. เปน็ระยะเวลา 25 ป ีสิน้สดุในป ี2567 ทีร่าคากา๊ซสาํหรับ

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP Gas Price) โดยบริษัทสามารถ

สง่ผา่นคา่เชือ้เพลงิรวมอยูใ่นคา่พลงังานไฟฟา้ (Energy Payment) 

ไปยัง กฟผ. ทั้งนี้ กรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจัดส่งปริมาณก๊าซ

ธรรมชาตไิดต้ามสญัญาดงักลา่ว และ กฟผ. สัง่ใหบ้รษัิทเดนิเครือ่ง

ดว้ยเชือ้เพลงิสาํรอง กฟผ. จะเปน็ผูช้ดเชยคา่เชื้อเพลงิสว่นที่เพิม่ขึน้

ใหแ้กบ่ริษทั โดยโรงไฟฟา้ศรีราชาไดท้าํสญัญาซ้ือขายน้าํมนัดีเซล

กับ TOP เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสํารองในกรณีที่ไม่สามารถจัดหา

ก๊าซธรรมชาติได้ โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดในปี 2567 

 2)  โรงผลิตสาธารณูปการ 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) 

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าทํา

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุด

ปี 2564 

 3)  โรงผลิตสาธารณูปการ 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2) 

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าทํา

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุด

ในปี 2566 

 4) โรงผลิตสาธารณูปการ 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3) 

โรงผลติสาธารณูปการ 3 ใช้กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิในการผลติ

ไอนํ้าโดยมีการเข้าทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. 

เป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2567 

 ความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการระหวางกัน

  สําหรับการเข้าทํารายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และ/หรือ 

รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันน้ัน มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. 

และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเป็น

การดําเนินตามธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบ

ที่บริษัท ซื้อ/ขาย หรือบริการที่บริษัท ให้/ได้รับจากบริษัท

ที่เกี่ยวข้องนั้น สอดคล้องกับความต้องการและการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท ท้ังนี้ราคาที่รับซื้อ/ขาย หรือให้/รับบริการจากบริษัท

ที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้เกิด

ประโยชน์ทางการค้าแก่ทัง้บรษัิทฯ และบรษัิทที่เกี่ยวข้อง โดยที่มไิด้

มวีตัถปุระสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรอืมรีายการ

ใด ๆ เป็นพิเศษ

 นโยบายเก่ียวกับรายการระหวางกันในอนาคต

 รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการ

ที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ 

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกําหนดราคา

ระหว่าง ปตท. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กําหนดจากราคาตาม

ปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กําหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่น

ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สําหรับราคาสินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยจะเป็นไป

ตามราคาจําหน่ายของบริษัทย่อยที่อ้างอิงจากราคาตลาด 

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงกําหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสิน

ที่ใชในการ

ประกอบธุรกิจ

17

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

ทรัพยสินหลักท่ี ปตท. 

และบริษัทยอย

ใชในการประกอบธุรกิจ 

มีดังน้ี

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี 

ของ ปตท. และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อ 17 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ข้อ 19 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และข้อ 20 สินทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและประเมินค่า 

ตามลําดับ 

 

มูลคาสุทธิหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม
และคาเผ่ือการดอยคา
 

จํานวน

1,076,906

ลานบาท 

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
 

จํานวน

32,108

ลานบาท 

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ
และประเมินคาสุทธิิ
 

จํานวน

108,760  

         ลานบาท 
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเส่ียง

18

 ปตท. ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการบรหิารความเสี่ยงภายใต้

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจท้ังจากปัจจัยภายใน

และภายนอก มกีารดาํเนนิการอย่างตอ่เนื่องตามหลักการและแนวทาง

ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO-ERM) ซ่ึงเปน็มาตรฐานสากลในเร่ืองการบริหาร

ความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ

ที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และต้อง

มีความเชือ่มโยงกนัทกุระดบั จึงไดก้าํหนดนโยบายบริหารความเสีย่ง

ทัว่องคก์ร ที่พนกังานทกุคนตอ้งถือปฏิบัติ มีการจดัตัง้คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงองคก์ร (Enterprise Risk Management Committee:

ERMC) และคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง 

(Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC) 

เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

 ความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ และบูรณาการการบริหาร

ความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดทําแผนวิสาหกิจ เพื่อให้แผนบริหาร

ความเสี่ยงมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย

และกลยุทธ์ขององค์กร ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้

การกํากับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานน้ัน ๆ โดย

ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุม

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจน

ในคําบรรยายหน้าที่งานของทุกหน่วยงาน

 การลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัย

ความเสี่ยงหลักที่เกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ ปตท. ท้ังนี้ 

นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมี

ความเสี่ยงอื่น ๆ  ซึ่ง ปตท. ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรอืเป็นความเสี่ยง

ที่ ปตท. พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อ

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. สําหรับข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่อ้างอิง

ถึงรัฐบาลหรือข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ข้อมูล

ดังกล่าวได้มาจากข้อมูลที่เปิดเผยโดยรัฐบาลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

โดย ปตท. มิได้ตรวจทานข้อมูลดังกล่าว ดังน้ันในการลงทุนผู้ลงทุน

จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ 
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ปัจจัยความเสี่ยง

 ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงต่อเนื่องและปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่จะ

เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถจําแนก

เป็นความเสี่ยง ดังนี้

1.  ความเส่ียงดานกลยุทธ

1.1 ความเส่ียงจากทิศทางกลยุทธธุรกิจ 

  

  จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ (Disruptive 

Technology) ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า และ

การดําเนนิธรุกจิในปัจจุบนั ปตท. จงึใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนด

ทิศทางกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของทิศทางเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน เทคโนโลยี 

พฤติกรรมผู้บริโภค ท่ีเปล่ียนแปลงตามแนวโน้มใหญ่ (Mega Trends) 

ของโลกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากกลยุทธ์ของ ปตท. ไม่สามารถ

ตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการของ ปตท. ในอนาคต 

  ปตท. ได้กําหนดกลยุทธ์การสร้าง New S-Curve เพื่อ

แสวงหาโอกาสและพัฒนาธุรกจิรูปแบบใหม่ รับมอืการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้น และมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์

ของการดําเนินธุรกิจในอนาคต ผ่านการประชุมสัมมนาระดม

ความคดิเห็นของผู้บรหิารระดับสงูของกลุ่ม ปตท. ทุกป ีทัง้ในระดับ

ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ที่เรียกว่า Top Executive Thinking 

Session (TTS) และในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. 

ที่เรียกว่า Strategic Thinking Session (STS) พร้อมท้ังนําทิศทาง

กลยุทธ์ดังกล่าว จัดทําเป็นแผนธุรกิจ 5 ปี โดยมีการบูรณาการ

แผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กับแผนธุรกิจ

  นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มีการจัดการประชุมผู้บริหาร

ในกลุ่ม ปตท. ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของ 

กลุ่ม ปตท. และรว่มหารอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการปรับแผน

ธรุกจิและกลยุทธร์ะยะส้ัน เพื่อสร้างความม่ันใจว่าผลประกอบการ

จะเป็นไปตามเป้าหมาย

1.2  ความเส่ียงจากปริมาณการผลิต

  กาซธรรมชาติลดลงและความตอเน่ือง

  ในการผลิตกาซธรรมชาติ

  ปรมิาณสาํรองกา๊ซธรรมชาตทิัง้ในอา่วไทยและเมยีนมาเริม่

ทยอยลดลง โดยบางแหล่งได้เข้าสูช่ว่ง “พ้นชว่งรับประกันปริมาณ

การส่งมอบก๊าซธรรมชาติ” อีกท้ังแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ

และแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชในอ่าวไทยจะสิ้นสุดสัญญาซื้อขาย

และอายุสัมปทานในช่วงปี 2565 - 2566 คิดเป็นปริมาณผลิต

ก๊าซธรรมชาติรวมตามสัญญาประมาณ 2,110 ล้านลูกบาศก์ฟุต

ต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 45 ของความต้องการใช้

ก๊าซธรรมชาติของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปิด

การประมูลจากภาครัฐ โดยถ้าการประมูลล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อ

ความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซฯ ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงที่ ปตท.สผ. 

อาจไม่ชนะการประมูล ซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการของ ปตท.

  ดังน้ันเพื่อรองรับแนวโน้มการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่จะ

ลดลง ปตท. จึงได้จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาว

เพิ่มเติม อนึ่ง ในสัญญาซื้อก๊าซ LNG จะมีการกําหนดปริมาณ

ที่ตอ้งรบัตามสญัญา หากรบัไมไ่ดต้ามปรมิาณทีก่าํหนด จะมภีาระ 

Take or Pay เกิดขึ้น รวมทั้ง ปตท. ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐาน

รองรับการนําเข้า LNG ที่เพิ่มขึ้น ท้ังการดําเนินการก่อสร้างสถานี

รับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) รวมถึงร่วมมือกับ

รัฐบาลเมียนมาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการ

คลัง LNG ลอยนํ้า (Floating Storage Regasifi cation Unit: FSRU) 

  นอกจากปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิี่ลดลง ต้นทนุในการพัฒนา

แหลง่กา๊ซธรรมชาตใินประเทศก็มแีนวโนม้เพิ่มสูงขึน้ ซึง่อาจสง่ผล

ให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติมีความจําเป็นต้องลดกําลังการผลิตลง

เพราะไม่คุ้มค่าต่อการผลิต ทําให้ปริมาณผลิตภัณฑ์รวมถึง

กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ทีจ่ะจาํหน่ายเปน็เชือ้เพลงิและวตัถดุบิ

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้

ในประเทศ ทําให้ต้องนําเข้า LPG มากขึ้น และจําเป็นต้องจัดหา

และนําเข้าวัตถุดิบอื่นที่มีคุณภาพเหมาะสมมาทดแทนให้กับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้ดําเนินการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการใช้วัตถุดิบทางเลือกและการนําเข้าวัตถุดิบ

จากต่างประเทศ รวมท้ังความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน โดย

พิจารณาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และห่วงโซ่อุปทานของ 

กลุ่ม ปตท. เพื่อหาแนวทางดําเนินการที่จะทําให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อไป
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1.3  ความเส่ียงดานการบริหารจัดการการลงทุน

  ปตท. มีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

การแสวงหาการลงทุนใหม่ท้ังในส่วนของธุรกิจท่ี ปตท. ดําเนินการเอง 

และธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม การลงทุนต่าง ๆ ต้อง

เผชิญกับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไป

ตามเปา้หมาย การดาํเนินโครงการลา่ชา้กวา่แผนงาน และเงินทนุ

โครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 

  ปตท. มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการกํากับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 

เพื่อนาํมาใชใ้นการกลัน่กรองการตดัสนิใจ ตดิตาม และกาํกบัดูแล

การลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม โดยมีกระบวนการบริหาร

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment Management: SIM) 

ที่มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทําหน้าที่พิจารณากล่ันกรอง ติดตาม 

รายงานการลงทุนของ ปตท. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ของคณะกรรมการจัดการ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. ทําให้

มั่นใจว่าเงินลงทุนของ ปตท. จะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

สูงสุด มีการติดตามและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของ ปตท. และ

บริษัทในกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงาน และ

ทบทวนแผนการลงทุน รวมถึงให้ความสําคัญกับการบริหารงาน

ที่มีความสําคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path) 

เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการดําเนินงานโครงการให้อยู่ภายใต้

การควบคุมให้มากที่สุด ให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด อยู่ภายใต้งบประมาณ ให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมและ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กําหนด

1.4  ความเส่ียงในการพัฒนาบุคลากร

  เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

  ปตท. มกีารขยายตวัทางธรุกจิอยา่งรวดเรว็ จากการขยาย

การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ การนําระบบดิจิทัล 

เทคโนโลยสีมยัใหม ่และนวตักรรมใหม ่ๆ  มาใชใ้นการดาํเนนิธรุกจิ 

ดังนั้น หาก ปตท. ไม่สามารถจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ได้เพียงพอและทันเวลา 

อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว

  ปตท. เตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการ

ดําเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยการพัฒนา

ทักษะความสามารถของบุคลากร จัดวางโครงสร้างที่สนับสนุน

การทํางาน ระบุจํานวนบุคลากรรองรับความต้องการของหน่วยธุรกิจ

ในแต่ละช่วงเวลา  พร้อมท้ังมีการบริหารพนักงานผ่านกลไก

การบริหารสายอาชีพ โดยในแต่ละสายอาชีพจะมีการพิจารณา

กําหนดแผนกําลังคน ระบุตําแหน่งงานสําคัญ และแผนพัฒนา

รายบุคคล

  นอกจากนี้ ปตท. ได้มีโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้

เป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

และ/หรือภายในประเทศ (Young People to Globalization: YP2G) 

มี Functional Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละสายอาชีพ

ให้เกิดความชํานาญท้ังในด้านเทคนิคและตามรูปแบบของงาน 

รวมถึงมีสถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลใหม้ศีกัยภาพ โดยมุง่พฒันาภาวะผูน้าํและสง่เสรมิ

ให้เกิดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมสําหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหาร

ในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. จะมีผู้บริหารและพนักงานที่มี

คุณภาพและเพียงพอในระบบอย่างต่อเนื่อง

1.5  ความเส่ียงดานช่ือเสียงองคกร

  ความคาดหวังที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ต่าง ๆ ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ส่งผลให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้เหตุการณ์และ

ประเด็นขา่วต่าง ๆ  ที่สง่ผลในเชงิลบต่อ ปตท. แพร่กระจายไปอย่าง

รวดเร็วในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ันต่อ

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

  เพือ่เปน็การลดผลกระทบดังกล่าว ปตท. ได้กําหนดพันธกจิ

ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล และมี Aspiration ที่จะเป็น

องค์กรแหง่ความภาคภมูใิจ ทีมุ่ง่เน้นการดาํเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใส

และดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งสมดลุ เปน็องคก์รทีส่รา้งผลตอบแทน

ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น หรือ “PTT is Pride and Treasure of 

Thailand” โดยในปี 2560 ได้มีการพฒันากรอบการบริหารจัดการ

ผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ที่บูรณาการไปพร้อมกับกระบวนการ

จัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงได้มีการขยายขอบเขต

อาํนาจหน้าที่ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กรกํากับดแูล 

และติดตามการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

เพ่ิมเติมดว้ย นอกจากน้ี ปตท. ยงัมีกลไกบริหารจดัการและการรบั

ข้อร้องเรียน โดยหน่วยงานผู้รับแจ้งเรื่องจะประสานงานกับ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไข ติดตามดําเนินการ รวมท้ัง

รายงานสรุปสาเหตุ/ ผลกระทบ/ ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้า

การแก้ไขข้อร้องเรียนตามลําดับชั้น และตอบกลับผู้ร้องเรียน

เปน็ระยะ จนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
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  ปตท. มีการกําหนดค่านิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (SPIRIT) 

ให้เป็นวิธีการทํางานที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ

เพือ่ให้เปน็คนเก่ง คนด ีและมคีวามรับผดิชอบต่อองค์กรและสังคม

ภายนอก มกีารกําหนดทศิทางการดาํเนนิธรุกจิในอนาคตเพื่อสรา้ง

สมดลุและคณุคา่เพิม่ร่วมกนัระหวา่งธรุกิจ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ภายใต้แนวคิด Social Enterprise รวมถึง ปตท. มีเจตนารมณ์

ชดัเจนในนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ ดาํเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2.  ความเส่ียงดานปฏิบัติการ

2.1 ความเส่ียงจากราคาปโตรเลียมและปโตรเคมี

  ที่มีความผันผวนสูง

  ราคาวัตถุดิบและราคาจําหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 

คอนเดนเสท นํ้ามันดิบ นํ้ามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

พลังงานทางเลือก ตลอดจนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ต่อต้นทุน

วัตถุดิบ (Spread) ท้ังในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และ

บรษิทัในกลุม่ มกีารเปลีย่นแปลงขึน้ลงตามตลาดโลกอย่างผนัผวน 

อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในอนาคตของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 

  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านราคาเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ปตท. ได้กําหนดแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงาน มีการจัดทําแผน

ธุรกิจในรูปแบบที่รองรับหลายสถานการณ์ (Scenario Plannings) 

ในสถานการณ์ระดับราคานํ้ามันต่าง ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลง

และความไม่แนน่อนที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตได้อยา่งทนัทว่งท ีอกีท้ัง

มีการต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงราคา (Price Strategy and 

Risk Management) ภายใตโ้ครงการ Petrochemical and Refi ning 

Integrated Synergy Management (PRISM) ทําหน้าที่วิเคราะห์

สถานการณ์ความเคล่ือนไหวราคานํ้ามันในตลาดโลกและดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง

ราคาซื้อและราคาจําหน่ายน้ํามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปร่วมกัน

ภายในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม ปตท. 

ได้ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลียมและ

ปิโตรเคมี โดยการทําสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์กับบริษัท

คู่ค้า ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน รวมทั้ง

เลอืกเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัชว่งเวลา

และวัตถุประสงค์ เช่น เครื่องมือ Swap หรือ Option 

  นอกจากนี้ ยังมีการจัดวางโครงสร้างและกระบวนการ

ในการกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบ

ถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการกําหนดวงเงิน

มูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR) ในการทําธุรกรรม

การคา้ และใหมี้การจดัทาํรายงานสรปุสถานะความเส่ียงเสนอต่อ

ผูบ้ริหารและหนว่ยงานเกี่ยวขอ้งอยา่งสม่าํเสมอ ท้ังนี ้เพื่อควบคมุ

และติดตามมิให้ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีความเสี่ยงด้านราคาสูง

เกินกว่าระดับที่เหมาะสม

2.2 ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติตามนโยบาย 

  กฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ

  ความซับซ้อนของบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ 

และกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางภาครัฐ เช่น กฎหมายว่าด้วย

การแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ นโยบายเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และอาจส่ง

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทอีกด้วย

  ดังนั้นเพื่อให้การดาํเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามกฎหมาย ปตท. ได้มีการประกาศใช้ “นโยบายการกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) (Compliance Policy)” เพื่อให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานยึดม่ันเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ 

รวมถึงมีการกําหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่หน่วยงานเพื่อ

กํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ 

ตามหลัก Three Lines of Defense และได้จดัตัง้ฝา่ยกํากบักฎหมาย

และกฎระเบียบองค์กรเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแล

การปฏบัิตติามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ  ใน ปตท. อกีท้ัง ปตท. 

มกีารดาํเนนิการตดิตามการออกรา่งกฎหมาย รา่งพระราชบัญญตัิ

ฉบับใหม่ ๆ  เพื่อชี้แจงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ของ ปตท. และเตรียม

ขอ้หารอืในความไมช่ดัเจนของหลกัเกณฑ์ เพือ่ใหก้ารดาํเนนิธรุกจิ

ของ ปตท. เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต 

 

114 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



ปัจจัยความเสี่ยง

2.3 ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของการผลิต

  และการดําเนินธุรกิจ

  ปตท. มีการดําเนินงานในหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของ

การผลิตและการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดใน

การปฏบิตังิานของพนกังาน อปุกรณเ์ครือ่งจกัรขดัขอ้ง ภยัธรรมชาต ิ

ภัยจากความไม่สงบทางการเมือง ภัยจากการก่อการร้าย และ

ภัยอันตรายอื่น ๆ ที่ยากต่อการคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบที่รุนแรง และอาจทําให้ Infrastructures ที่สําคัญของ 

ปตท. ได้รบัความเสยีหาย เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของ

ภยัคกุคามดงักลา่ว ปตท. ม ี“มาตรฐานการจดัการดา้นความมัน่คง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท.” และ 

“มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Business Continuity Management System 

Standard: BCMS)” ให้หน่วยธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน ตลอด

จนบริษัทในกลุ่ม ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ

ร่วมกัน เพื่อปกป้องกิจกรรมที่สร้างมูลค่าตลอดสายโซ่ทางธุรกิจ

ของ ปตท. ให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิด

การหยุดชะงัก นอกจากนี้ ปตท. ต้องดําเนินการทบทวน ปรับปรุง 

พัฒนาระบบ BCM ให้เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยธุรกิจ และ

ดําเนินการซ้อมแผน BCM แบบบูรณาการในระดับองค์กรใน

สถานการณ์ Black Swan เพื่อรักษาการรับรอง BCMS ของ ปตท. 

ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 อีกด้วย

  ปตท. ได้มีการซื้อประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทรัพย์สิน

หลักที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจท้ังหมดตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

ชัน้นาํในอตุสาหกรรมปโิตรเลยีมและปโิตรเคม ีและไดท้าํประกนัภัย

เพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุดดําเนินการ แต่การซื้อประกันภัย

ดังกล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ทุกประเภท เนื่องจากไม่มีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัย

ความเสยีหายทกุประเภท หรอืเนือ่งจากบางครัง้ หากซือ้ประกนัภยั 

ค่าเบ้ียประกันภัยสําหรับการประกันภัยความเสียหายน้ัน ๆ  จะสูงมาก

จนไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และถึงแม้ว่า ปตท. จะเชื่อว่าบริษัทใน

กลุ่มมีการทําประกันภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม 

ปตท. ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการทําประกันภัยทรัพย์สินของ

กลุ่ม ปตท. ให้เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังน้ัน

หากเกดิความเสยีหายในทรัพยส์นิที่ไมไ่ดท้าํประกันครอบคลุมเตม็

มลูคา่ในจํานวนที่มนียัสาํคญั หรอืในกรณทีี่ผูร้บัประกันภัยมปัีญหา

ทางการเงินรุนแรงหรือต้องเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวอาจ

ส่งผลกระทบในด้านลบอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินและ

ผลการดําเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. ได้

3.  ความเส่ียงทางการเงิน 

3.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของคาเงินบาท

  การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ 

จะมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ส่วนใหญ่ของ 

ปตท. เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ

ปิโตรเคมีอ้างอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งกําหนดราคาขายเป็น

สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ (US$ linked) ทําให้รายได้ของ ปตท. ผันผวน

ตามค่าเงินบาท อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท

จะส่งผลกระทบต่อกําไร (Margin) ของ ปตท. ในระดับหนึ่ง 

เนื่องจากกําไรส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกกําหนดเป็นเงินบาทไว้ที่

คา่คงที ่โดยมต้ีนทนุขายที่เปน็สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ ซึง่องิกับราคา

ตลาดโลกเช่นเดียวกับราคาขาย

  ความผันผวนของค่าเงินบาท ยังมีผลกระทบต่อกําไร

ขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท. จากการที่ ปตท. และบริษัทย่อย

มีภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศคงค้างอยู่ โดยเงินกู้สกุลเยน ปตท. 

ได้ทําการป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนโดยใช้อนุพันธ์

ทางการเงิน (Participating Swap) เพื่อแปลงภาระหนี้สกุลเยน

เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่อิงกับ

สกุลเหรียญสหรัฐ ซึ่งทําให้ ปตท. สามารถปิดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของค่าเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ 

  เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท

ดังกล่าว ปตท. ได้ดําเนินการจัดโครงสร้างของเงินกู้ที่เป็นเงิน

สกุลต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่เป็นเงินสกุล

ต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมท้ังบริหารเงินในบัญชีเงินฝาก

ที่เป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซื้อ-ขาย

เงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อเตรียมการชําระหนี้

เงินกู้สกุลต่าง ๆ และธุรกรรมการค้า เช่น ค่าก๊าซธรรมชาติและ

น้ํามันดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศ และการส่งออกผลิตภัณฑ์

อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ปตท. ได้ดําเนินการจัดทํานโยบาย

การเงิน (Finance Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

การเงนิของ ปตท. และกลุ่มบรษัิทที่ ปตท. ถอืหุ้นอยา่งมปีระสทิธภิาพ

และเปน็ไปในทิศทางเดียวกนัโดยรวมถึงขอ้กาํหนดในเร่ืองการจัด

ให้มีการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ

การเงินของ ปตท.
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3.2 ความเส่ียงจากการใหการสนับสนุนทางการเงิน

  แกบริษัทในกลุม ปตท.

  ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุง

การดําเนินงาน เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ

ในบางครั้งการลงทุนดังกล่าวอาจลงทุนผ่านบริษัทที่จัดตั้งใหม่ 

และ/หรือร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ

ผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงบริษัทบางแห่งยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นโครงการ 

หรืออยู่ในวัฏจักรขาลงของธุรกิจ หรือฐานะการเงินไม่แข็งแกร่ง

เพียงพอ ผู้ถอืหุ้นรวมถงึ ปตท. จงึยังตอ้งให้การสนับสนุนทางการเงนิ

ในชว่งการกอ่สรา้งโครงการ (Cost Overrun Support) เพือ่ใหบ้รษิทั

ดงักล่าวสามารถดําเนนิการได้ตามกลยุทธแ์ละนโยบายการดําเนนิ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวม นอกจากนี้ในบางกรณีบริษัท

อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วงดําเนินการเชิงพาณิชย์ 

(Cash Deficiency Support) ซึ่งอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย จึงมี

ความจําเป็นต้องรับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้น โดยการให้

การสนบัสนนุทางการเงนิอาจจะเป็นไปในรปูแบบของหนีด้อ้ยสทิธ ิ

(Subordinated Debt) และ/หรือทุน (Equity) และ/หรือการขยาย

วงเงินสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit) และ/หรือการให้เงินกู้

จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) และ/หรือในรูปแบบอื่น ๆ

  ปตท. จะพิจารณาให้ความสนับสนุนทางการเงินในรูป

ของเงินกู้ เงินทุน และ/หรือสินเชื่อทางการค้าในกรณีที่จําเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยาว ซึ่ง ปตท. 

มีความเชื่อว่านโยบายและการดําเนินการดังกล่าวจะสามารถ

สร้างความแข็งแกร่งอย่างย่ังยืนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ 

  การให้ความสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุม่เหลา่นี้ 

ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิ หรือสินเชื่อทางการค้า

หรือการให้เงินกู้จากผู้ถือหุ้น ปตท. ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัท

เหล่านี้จะสามารถชําระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษัทเหล่านี้จะ

ไม่ประสบกบัปญัหาทางการเงนิอกี หรอืจะไม่ตอ้งการการสนับสนนุ

ทางการเงินจาก ปตท. อีก ซึ่งไม่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก็ตามอาจจะ

สง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเงนิของ ปตท. 

นอกจากนี ้หาก ปตท. หรอืบรษัิทในกลุม่บรษัิทใดบรษิทัหนึง่ตกเปน็

ผู้ผิดนัด (Default) ภายใต้สัญญาข้อตกลงการให้การสนับสนุน

จากผู้ถอืหุ้น อาจส่งผลให้เจา้หนี้บางรายเรยีกให้หนีถ้งึกําหนดชําระ

โดยพลันได้ (Acceleration) ปตท. ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ปตท. 

จะไม่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุน

มากกวา่รอ้ยละ 50 หรอืเขา้ควบคมุการบรหิารบรษัิทในกลุม่เหลา่นี ้

หาก ปตท. เหน็วา่การดาํเนนิการดงักลา่วจะเปน็ประโยชนม์ากกวา่ 

กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเข้าควบคุมการบริหารบริษัทในกลุ่มเหล่านี้ 

ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยกําหนดให้ ปตท. จะต้องมีการรวม

งบการเงินของบริษัทในกลุ่มเข้ากับงบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่

วันที่มีอํานาจในการควบคุมด้วย ซึ่งการรวมงบการเงินนี้อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวมของ ปตท.

3.3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุน

  สําหรับการดําเนินการตามแผน

  ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและธุรกิจโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ รวมท้ังธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและ

เปน็การลงทุนล่วงหน้า ในทางปฏิบตัิถึงแม ้ปตท. จะมีการติดตาม

และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด แต่การใช้เงินทุน

ดังกล่าวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้ 

  การประกอบธุรกจิของ ปตท. ที่มุง่เนน้การสร้างความเตบิโต

อยา่งมัน่คงในระยะยาวและการเปน็บรษัิทที่มกีารกาํกบัดูแลกจิการ

ที่ดี ทําให้ ปตท. มีแผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง

โดยคํานึงถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุน

ที่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญต่าง ๆ ให้อยู่ระดับ

ที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่ง

จากการติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหา

เงินทุนอย่างต่อเนื่อง ปตท. จึงมีความเชื่อว่าจะสามารถจัดหา

เงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้เพียงพอด้วยต้นทุนทาง

การเงินที่เหมาะสม
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หลักทรัพยของ ปตท. 

หุนสามัญ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

โดยเป็นทุนที่ออกและชําระแล้ว 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 2,856,299,625 หุ้น

พันธบัตรและหุนกู 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ใน

รูปพันธบัตร ปตท. ที่ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลังจํานวน 

1,000 ล้านบาท และที่อยูใ่นหุ้นกู ้ปตท. กระทรวงการคลังไมค่้าํประกัน

จํานวน 128,264 ล้านบาท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. ในประเทศ 

ทั้งสิ้น 129,264 ล้านบาท และบริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศ

ในรูปหุน้กู ้ปตท. สกลุเงนิเหรยีญสหรฐั กระทรวงการคลงัไมค่้าํประกนั 

จาํนวนเทยีบเท่า 28,539 ล้านบาท โดยรายละเอยีดสําคญัของพันธบัตร

และหุ้นกู้ สามารถสรุปได้ดังนี้
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พันธบัตรและหุนกู
จํานวน

(ลานบาท)

วันครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

พันธบัตร ปตท. คํ้าประกัน

โดยกระทรวงการคลัง

• พันธบัตรในประเทศ 1,000 ปี 2563 ไม่มี

หุ้นกู้ ปตท. กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน

• หุ้นกู้ในประเทศ1/ 4/

• หุ้นกู้ต่างประเทศ2/ 3/ 4/

128,264

28,539

ปี 2561 - 2653

ปี 2578 - 2585

ไม่มี

ไม่มี

รวม 156,803

รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท. 157,803

หมายเหตุ:
1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู้ ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AAA (tha)” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “Baa1” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ 

3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ 

4/ รายละเอียดหุ้นกู้ในประเทศและหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท.

หุนกูในประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ

หุนกู
จํานวน 

(ลานบาท)

อัตราดอกเบ้ียตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 11 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2561

PTTC18NA 18,0491/ ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.00 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.40

ปีที่ 7 ร้อยละ 5.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 6 ปี 9 เดือน 19 วัน กําหนดไถ่ถอนปี 2561

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2562

PTTC195B 15,000 ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.10 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 5.10    

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 6 ปี 11 เดือน 24 วัน กําหนดไถ่ถอน

ปี 2562

PTTC195C 10,000 ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.10 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 5.10    

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 6 ปี 9 เดือน 15 วัน กําหนดไถ่ถอนปี 2562

PTTC20NA 22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 11 เดือน 19 วัน กําหนดไถ่ถอนปี 2563

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2563

PTTC215A 1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2564

PTTC21NA 10,0004/ ร้อยละ 4.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 11 เดือน กําหนดไถ่ถอนปี 2564
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หุนกู
จํานวน 

(ลานบาท)

อัตราดอกเบ้ียตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน

PTTC21NB 4,200 ร้อยละ 3.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 27 วัน กําหนดไถ่ถอนปี 2564 

PTTC222A 4,0002/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 12 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565

PTTC239A 10,000 ร้อยละ 6.58 จ่ายดอกเบี้ยคร้ังเดียว

ในวันครบกําหนดไถ่ถอน

อายุ 10 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2566

PTTC243A 14,967 ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 5.00 ปีที่ 6 - 8 ร้อยละ 6.20  

ปีที่ 9 - 15 ร้อยละ 6.80 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้

สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 8)

PTTC247A 9,400 ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.25 ปีที่ 6 - 10 ร้อยละ 5.50

ปีที่ 11 - 15 ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้

สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 10)

PTTC10DA 4,0005/ ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 100 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2653 (ผู้ถือหุ้นกู้

สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 50 

และ 75 และกรณีอ่ืนท่ีระบุในข้อกําหนดว่าด้วย

สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้)

รวม 128,264

 

หุนกูตางประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ

หุนกู
จํานวน 

(ลานบาท)

อัตราดอกเบ้ียตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน

USD Bond 

ปี 2005

9,797 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 30 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2578

USD Bond 

ปี 2012

18,7423/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 30 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2585

รวม 28,539

หมายเหตุ:
1/ ปตท. ได้ทาํสญัญาแลกเปลี่ยนสกุลเงนิ (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จํานวน 9,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรยีญสหรัฐ จํานวน 285 ล้านเหรยีญสหรัฐ 

 ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

2/  ปตท.ได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จํานวน 4,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรฐั จํานวน 120.55 ล้านเหรียญ

 สหรัฐ ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

3/  ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จากหุน้กูส้กลุเหรยีญสหรฐั จาํนวน 500 ลา้นเหรยีญสหรฐั จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัรา

 ดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญา

 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

4/ ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 6,000 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

 THBFIX บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบาท โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

5/  ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จํานวน 2,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ย

 ลอยตัว THBFIX บวกอัตราร้อยละคงทีต่อ่ปี ของเงินตน้สกุลบาท โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดงักล่าวจะสิน้สดุอายุสญัญาในวันที่ 2 ธนัวาคม 2570
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ทําการซื้อหุนสามัญของ ปตท.

 

 การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. 

และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ 

รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 

(PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

และยังไม่มีการขออนุมตัิออก Warrant รุ่นใหม่ 

ตั๋วแลกเงินระยะส้ัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะส้ัน

ผูถือหุน

 

 ปตท. มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 (วันที่ 5 กันยายน 2560) ดังนี้

รายการ หุน (ลาน) บาท (ลาน) รอยละ

ทุนจดทะเบียน 2,857.2 28,572 -

ทุนชําระแล้ว (ณ วันท่ี 5 กันยายน 2560)

• กระทรวงการคลัง

• กองทนุรวมวายุภกัษ ์หนึ่ง โดย บลจ. เอม็เอฟซี จาํกัด (มหาชน)

• กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

• สถาบันและนักลงทุนท่ัวไป

2,856.3

1,459.9

187.2

187.2

1,022.0

28,563

14,599

1,872

1,872

10,220

99.967

51.111

6.554

6.554

35.781

ทุนยังไม่ชําระ 0.9 9 0.033

 ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 13 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี้ (ณ วันที่ 5 กันยายน 2560)

ลําดับท่ี รายช่ือ จํานวนหุน
รอยละของจํานวนหุน

ทั้งหมด

1. กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.111

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 215,538,793 7.546

3. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 187,192,850 6.554

4. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 187,192,850 6.554

5. CHASE NOMINEES LIMITED 58,955,946 2.064

6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 37,678,797 1.319

7. สํานักงานประกันสังคม 36,409,800 1.275

8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 32,194,600 1.127
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โครงสร้างเงินทุน

ลําดับท่ี รายช่ือ จํานวนหุน
รอยละของจํานวนหุน

ทั้งหมด

9. GIC PRIVATE LIMITED 26,469,300 0.927

10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 24,274,801 0.850

11. STATE STREET EUROPE LIMITED 19,197,344 0.672

12. PEOPLE’S BANK OF CHINA 18,041,900 0.632

13. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 16,766,050 0.587

ยอดรวม 2,319,798,606 81.218

หมายเหตุ: 
1.  ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที ่5 และ 10 มีชือ่เป็น บริษทันิติบคุคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท. ได้ตรวจสอบกับบริษทั ศนูย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวที่เป็นตัวแทน

 ภาครัฐที่มีส่วนในการกําหนดนโยบายการจัดการ ปตท. โดยเสนอผู้แทนมาเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งรวมถึง

 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 5 และ 10 ไม่ได้มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นต้น

2. ผูถ้อืหุน้ในบรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั ซึง่ถอืใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกัทรพัย์อา้งองิ (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ในรายการที ่2 

 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายการจายเงินปนผล

 

 นโยบายจายเงินปนผลของ ปตท.

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ

ที่เหลือหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัท

ได้กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ

แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปี

แล้วจะต้องนําเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัท

มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อย

แตล่ะแหง่จะพจิารณาการจา่ยเงนิปนัผลจากกระแสเงนิสดคงเหลอื

เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยน้ัน ๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือ

ของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสํารองตามกฎหมายแล้ว 

บริษัทย่อยน้ัน ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

 

 นโยบายจายเงินปนผลของบริษัท ปตท.สํารวจ

 และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 หากไม่มีความจําเป็นอันใดคณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย

ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น

เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี

เงินได้แล้วในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่

ผูถ้อืหุน้เปน็ครัง้คราวได ้สว่นในกรณขีองบรษิทัยอ่ยนัน้ บรษิทัไมไ่ด้

กําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล 
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสราง

การจัดการ

20

ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ 

 

 โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 

มกราคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. โดยแบ่งเป็น

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะ ช่วยกล่ันกรองงานที่มี

ความสําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของ

บรษัิท บรหิารจัดการผ่านคณะกรรมการจัดการ ซึ่งแบง่เปน็ 3 ประเภท 

ประกอบด้วย 24 คณะ
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

ประธานเจาหนาท่ีเทคโนโลยี
และวิศวกรรม

ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน

คณะกรรมการ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลยุทธองคกร

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารองคกรและความย่ังยืน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารกลยุทธกลุมธุรกิจ
ปโตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจนํ้ามัน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
นวัตกรรมและดิจิตอล

ผูตรวจสอบบัญชี ผูถือหุน

หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
(บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการระดับจัดการ 24 คณะ)

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันตน

และกาซธรรมชาติ

ผู้ช่วย กผญ.

บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกฎหมายสํานักตรวจสอบภายใน (ผู้ช่วย กผญ.)

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์

ต่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายและ

บริหารผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์และ

บริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายการเงิน

และบัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

กลยุทธ์และบริหาร

การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

ศูนย์บริการงานบัญชี

ผู้ช่วย กผญ.

ทรัพยากรบุคคลองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

พัฒนาศักยภาพองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

บริหารความยั่งยืน

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

2. ผู้ช่วย กผญ. แยกก๊าซธรรมชาติ

3. ผู้ช่วย กผญ. จัดหาและตลาด 

 ก๊าซธรรมชาติ

4. ผู้ช่วย กผญ.  

 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

5. ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อ

 จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

6. ผู้ช่วย กผญ. ก๊าซธรรมชาติ

 สําหรับยานยนต์

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 การตลาดขายปลีก

3. ผู้ช่วย กผญ. 

 การตลาดพาณิชย์

4. ผู้ช่วย กผญ. ปฏิบัติการ

 คลังปิโตรเลียม

5. ผู้ช่วย กผญ. ธุรกิจหล่อลื่น

6. ผู้ช่วย กผญ. 

 การตลาดต่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.

สถาบันนวัตกรรม

ผู้ช่วย กผญ. 

วิศวกรรม

และบริหารโครงการ

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 แผนกลุ่มธุรกิจ

 ปิโตรเลียมข้ันปลาย

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 บริหารความร่วมมือ

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

 ขั้นปลาย

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 การค้าระหว่างประเทศ

2. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

 และควบคุมความเสี่ยง
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โครงสร้างการจัดการ

องคประกอบของคณะกรรมการ

 

 ตามข้อบังคับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้

 • มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

 • มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)

 • กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

 ทัง้นี ้ปจัจบุนัคณะกรรมการของ บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามหนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย์ ลงวนัที ่6 มนีาคม 2560 มจํีานวน 

15 ท่าน ประกอบด้วย

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 12 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังคณะ)

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

 รายช่ือคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 วันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ปตท.

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

(กรรมการต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557, 

ประธานกรรมการต้ังแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2557)

 1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1) 

 11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ 

กิตยารักษ์ 

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

 28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

3. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

27 กุมภาพันธ์ 2560 (วาระที่ 1)*

5. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการสรรหา

4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

9 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

9 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)

8. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

9. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

18 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1)

10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 22 เมษายน 2558 (วาระที่ 1)

28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

124 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการ

ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 วันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ปตท.

11. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 1 พฤศจิกายน 2558 (วาระที่ 1)

11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

12. นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

26 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

13. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

27 กุมภาพันธ์ 2560 (วาระที่ 1)

14. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 15 ธันวาคม 2559 (วาระที่ 1)

28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่)

10 กันยายน 2558 (วาระที่ 1)

หมายเหตุ:
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2560 ดังนี้

• บคุคลลาํดบัที ่4 นายบญุทกัษ ์หวงัเจริญ ดาํรงตาํแหนง่แทน นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ ์ซึ่งพน้จากการดาํรงตําแหน่งเนื่องจากอายคุรบ 65 ปบีริบรูณ ์มีผลตัง้แต ่

 20 กุมภาพันธ์ 2560 และนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งนายสุพจน์ 
 เตชวรสินสกุล เข้ารับตําแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 
• บุคคลลําดับที่ 13 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ดํารงตําแหน่งแทน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

  

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

 อํานาจของคณะกรรมการบริษัท

 

 • คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น

 • คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร

 • คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแตง่ตัง้กรรมการคนหน่ึงเปน็ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญแ่ละเลขานกุาร

คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สําคัญของบริษัท รวมท้ังพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถนําวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดําเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน

และแผนงานบริษัท งบประมาณของบริษัท ที่กําหนด

 • จดัให้มรีะบบบัญช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบัญช ีรวมท้ังดแูลให้มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

125รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการ

 • สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

ครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจท้ังในระยะส้ัน

และระยะยาว

 • ทําการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกําหนดค่าตอบแทน 

ให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน

 • ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

 • ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ

และมีมาตรฐานสูง

 • เป็นผู้นําและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจดาํเนินการ 

 เพิ่มเติมดังน้ี

 • อํานาจอนุมัติการนําเงินไปลงทุนระยะยาวต่าง ๆ เช่น 

การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ และ

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ(Warrant) หรอืตราสารทางการเงนิอืน่

 • อํานาจอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท

ที ่ปตท. ถือหุน้ ในรปูแบบการให้เงินทนุ ทัง้ในรปูหุน้สามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ การให้กู้ยืมเงิน หรือการให้การสนับสนุน

ทางการเงินในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 • อนุมัติการก่อหนี้ของ ปตท. รวมถึงการออกตราสารหนี้

ตา่ง ๆ เช่น หุ้นกู้ (Debenture)

 • พิจารณางบประมาณประจําปี

 • อนมุตัิจัดหาพัสดุ รวมถึงการอนมุตัิเรื่องตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดหาพัสดุ ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

 • ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน

ระดับพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป

 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

 ตามข้อบังคับบริษัทได้กําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

แทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 (ปัจจุบัน) ประกอบด้วย 

(1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 

(2) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ 

นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

การแตงต้ังและการถอดถอนกรรมการบริษัท

 1. กรรมการของบริษัทเลือกต้ังโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี

จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการที่เป็น

อิสระไมน่อ้ยกว่า 3 คน ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ

บริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

โดยกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคับกาํหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติ

เหน็ชอบใหก้าํหนดสดัสว่นกรรมการทีเ่ปน็อสิระเพิม่เปน็ไมน่อ้ยกวา่

กึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2560 มีกรรมการอิสระ 12 คน โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่

ในประเทศไทย และมีกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และ

มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 7 คน คือ นายสมชัย สัจจพงษ์ 

นายสมศักดิ ์โชติรัตนะศิริ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค นายปิยสวสัดิ์ 

อัมระนันทน์ นายวิชัย อัศรัสกร นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 

 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1)  ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้น

ที่ตนถือ

  (2)  ผูถ้อืหุน้แตล่ะรายจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม 

(1) เลอืกต้ังบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แกผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใด

ไม่ได้

  (3)  บคุคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเปน็

ผูไ้ด้รบัการเลือกตัง้เปน็กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น

  (4)  ในกรณีที่บคุคลซ่ึงได้รบัการเลือกตัง้ในลําดับถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่

ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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 3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการ

ออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก

จากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 

ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปี

หลัง  ๆ  ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก

จากตําแหน่ง

 4. ในกรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก

ถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคล

ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทเข้าเป็น

กรรมการแทนในตาํแหนง่ทีว่า่งในการประชมุคณะกรรมการ ปตท. 

คราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะ

เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียงแต่ง

ตั้งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้

บคุคลทีเ่ขา้เปน็กรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการ

ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออก

ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อน

ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คุณสมบัติของกรรมการ

 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จํากัด พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

 • ไมเ่ป็นกรรมการในรฐัวิสาหกิจหรือนิติบคุคลที่รฐัวิสาหกิจ

เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ทั้งนี้นับรวมการเป็นกรรมการ

โดยตําแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ

แทนในตําแหน่งกรรมการด้วย

 • กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 • ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดํารงตําแหน่ง

กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 • ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหนง่ใดในพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าที่

ของพรรคการเมือง

 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่

 • ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือผู้ถือหุ้นของ

นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้น กรรมการของ

รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง

ที่มีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจําตําแหน่งของราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ันถือหุ้นไม่เกินกว่า

ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็น

กรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการ

ถือหุ้นอยู่)

 • ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้น

เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ัน

มอบหมายให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือดํารงตําแหน่ง

อื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันเป็นผู้ถือหุ้น

 • ไมเ่ป็นกรรมการ หรอืผู้บรหิาร หรอืผู้มอีาํนาจในการจัดการ 

หรือมี ส่วนได้เสียในนิติ บุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน 

ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ

รัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 

หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน

 โดยตั้งแต่ปี 2556 ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับ

ปรับปรุงคร้ังที่ 3 รวมถึงฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 4 ได้กําหนดเรื่อง

การดํารงตําแหน่งของกรรมการดังนี้

 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคล

ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

 2. ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดไ้มเ่กนิ 5 แหง่ ท้ังนีก้ารดาํรงตําแหนง่

กรรมการตามความในข้อ 2 นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1 

ด้วย ท้ังนี้การดํารงตําแหน่งกรรมการตามความในข้อ 1 และข้อ 2 

รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

 3. กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่องไม่สามารถดํารง

ตําแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

 อีกท้ัง ปตท. กํากับดูแลให้มีบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ

ที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด เพือ่เปน็ไปตามกฎหมายดว้ย 

โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 กรรมการ ปตท. รวม 15 ท่าน 

เป็นกรรมการอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool จํานวน 10 ท่าน 
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การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.

 ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้อย่าง

เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2560 กําหนดการประชุม

เดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่สามของเดือน และอาจ

มีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

ซึ่งสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานุการบรษัิท จะส่งหนังสอื

เชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผล

ครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จําเป็น

และเพียงพอในการตัดสินใจ ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า

ก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ

ในการศึกษาก่อนการประชุม 

 ตั้งแต่ปี 2547 การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้จัดใน

รปูแบบการประชุมอเิล็กทรอนกิส์ มกีารส่งระเบยีบวาระการประชุม

ในรูปแบบแผ่น CD และตั้งแต่ปี 2556 ได้มีการพัฒนาผ่าน

ระบบ Application Software ของอุปกรณ์ iPad ซึ่งช่วยอํานวย

ความสะดวกและลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุมไดเ้ป็น

จาํนวนมาก รวมถึงสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการจัดสง่

ระเบียบวาระการประชมุได้เปน็อยา่งดี สามารถช่วยใหก้ารทาํงาน

ของกรรมการเปน็ไปอยา่งรวดเร็ว และมข้ีอมลูประกอบการตดัสนิใจ

อย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการยังกําหนดให้จัดทํา

วาระสบืเนือ่ง โดยเปน็การรายงานความคบืหนา้ของการดาํเนนิการ

ตามวาระที่มานําเสนอคณะกรรมการ และติดตามการดําเนินการ

ตามข้อสังเกต/ ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็นการติดตามดูแล

ให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้จัดทําเป็นวาระ

รายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย 

 คณะกรรมการกาํหนดเปน็นโยบายวา่ในวาระใดหากกรรมการ

เข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ปตท. 

ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการท่านน้ัน 

และกรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง

ในวาระนัน้ ๆ  และในการพจิารณาลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

จํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ในกรณีองค์ประชุม

ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของ

ประธานกรรมการ โดยระบุนโยบายไว้ในคู่มือการกํากับดูแล

กิจการที่ดีฯ 

 ทัง้นีก้ารบนัทกึรายงานการประชมุแตล่ะวาระสาํหรบัการจดัทาํ

รายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ ข้อสังเกต 

เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน

การรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการและ

ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการ ปตท. 

แต่ละคร้ังใช้เวลาประชุมประมาณ 3 ช่ัวโมง 

 ปี 2560 มีการประชุมรวม 13 คร้ัง เป็นการประชุมนัดปกติ 

12 คร้ัง และการประชุมนัดพิเศษ 1 คร้ัง โดยการประชุมนัดพิเศษ

เป็นวาระการกาํหนด/ ทบทวน/ อนุมตั ิวสัิยทัศนแ์ละภารกจิ ทศิทาง

และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี Rolling) ซึ่งจัดขึ้น

เป็นประจําทุกปี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารได้มสีว่นร่วมในการพจิารณาทบทวน วสัิยทศัน์และภารกจิ 

และอนมุตัทิศิทางและกลยทุธ์การดาํเนนิธรุกจิของกลุม่ ปตท. เพือ่

ใช้เป็นกรอบและแนวทางให้หน่วยธุรกิจ บริษัทย่อย บริษัทร่วมใช้

ในการจัดทําแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจําปี 2561 - 2565 

นอกจากนี้ มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง เพื่อ

กรรมการได้อภิปรายการทํางานของฝ่ายจัดการได้อย่างเต็มที่ 

และการประชุมกรรมการอิสระ 1 คร้ัง ในหัวข้อวาระเรื่อง “Roles 

for Compliance and Ethical Culture Oversight” ซึ่งกรรมการ

อสิระไดห้ารอืถงึบทบาทของคณะกรรมการอสิระในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับการกํากับดูแล Compliance และจรรยาบรรณองค์กร ทั้งนี้ 

ในการประชุมทุกคร้ัง ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอ

ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีอิสระเสรี โดยสรุปการประชุม

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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โครงสร้างการจัดการ

สรุปการเขาประชุมในป 2560 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 5 คณะ

ชื่อ

1
/
2
5
6
0

 
2
/
2
5
6
0

3
/
2
5
6
0

4
/
2
5
6
0

5
/
2
5
6
0

6
/
2
5
6
0

7
/
2
5
6
0

นัด
พ
ิเศ
ษ 

1
/
2
5
6
0

8
/
2
5
6
0

9
/
2
5
6
0

1
0
/
2
5
6
0

1
1
/
2
5
6
0

1
2
/
2
5
6
0

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ / / / / / / / / / / / / /

2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ / / / / / / / / / / / / /

3. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ / / / / X / / / / / / / /

x นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ / / พ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2560 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ แต่งตั้งมีผล

วันที่ 27 

ก.พ. 2560

/ / X / / / / / / / /

5. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข / / / / / / / / / / / / /

6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ / / / / / / / / / / / / /

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค / / / / X / / / / / / X X

8. นายวิชัย อัศรัสกร / / / / / / / X / / / / /

9. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ / / / / / / / / / / / / X

10. นายสมชัย สัจจพงษ์ / / / / X / / X / / X / /

11. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ / / / / / / / / / / / / /

12. นายดอน วสันตพฤกษ์ / / / / / / / / / / / / /

13. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ แต่งตั้งมีผล

วันที่ 27 

ก.พ. 2560

/ / / / / / / / / / /

14. นายธรรมยศ ศรีช่วย / / / / / / / / / / / / /

15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช / / / / / / / / / / / / /

รวมกรรมการที่เข้าประชุม 14 14 15 15 11 15 15 13 15 15 14 14 13

จํานวนกรรมการทั้งหมด 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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โครงสร้างการจัดการ

รายช่ือกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการในป 2560 

การดํารงตําแหนง
กรรมการระหวางป

คณะกรรมการ

ปตท.

รวม 13 คร้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รวม 17 คร้ัง

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

5 คร้ัง

คณะกรรมการ

สรรหา

รวม 3 คร้ัง

คณะกรรมการ

กําหนด

คาตอบแทน 

รวม 3 คร้ัง

คณะกรรมการ 

บริหารความ

เส่ียงองคกร

รวม 5 คร้ัง

 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 13/13 -

 2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ 

  กิตยารักษ์ 

13/13 17/17 -

 3. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ 12/13 3/3 -

 4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 10/11 1/1 27 ก.พ. 2560

(แทนนายประเสริฐ

บุญสัมพันธ์)

 5. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 13/13 5/5 -

 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 13/13 3/3 5/5 -

 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 10/13 15/17 -

 8. นายวิชัย อัศรัสกร 12/13 17/17 -

 9. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 12/13 5/5 3/3 -

 10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 13/13 2/3 -

 11. นายสมชัย สัจจพงษ์ 10/13 3/3 -

12. นายดอน วสันตพฤกษ์ 13/13 5/5 -

13. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 11/11 4/4 27 ก.พ. 2560

(แทนนายอารีพงศ์ 

ภู่ชอุ่ม)

14. นายธรรมยศ ศรีช่วย 13/13 5/5 -

 15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 13/13 -

สรุปการเขาประชุมในป 2560 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 5 คณะ
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โครงสร้างการจัดการ

สรุปการเขาประชุมของกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหวางป 2560 (รวม 1 ทาน)

รายช่ือกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการในป 2560 

การดํารงตําแหนง
กรรมการระหวางป

คณะกรรมการ

ปตท.

รวม 13 คร้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รวม 17 คร้ัง

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

5 คร้ัง

คณะกรรมการ

สรรหา

รวม 3 คร้ัง

คณะกรรมการ

กําหนด

คาตอบแทน 

รวม 3 คร้ัง

คณะกรรมการ 

บริหารความ

เส่ียงองคกร

รวม 5 คร้ัง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2/2 2/2 พ้นจากการดํารง

ตําแหน่งเนื่องจาก

อายุครบ 65 ปี

บริบูรณ์ มีผลต้ังแต่ 

20 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ:  
ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 13 คร้ัง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 1 ครั้ง 

* สาเหตสุว่นใหญท่ีก่รรมการไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุ เนือ่งจากตดิไปตา่งประเทศและตดิราชการ โดยกรรมการจะแจง้การลาลว่งหนา้ และสง่หนงัสอืลาประชมุ

 ให้กับประธานกรรมการ

ผูบริหาร 

รายช่ือผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 (โครงสร้างการจัดการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (organization chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” แล้ว)

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ

3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์1/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง

4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร2/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความย่ังยืน

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งเป็น 

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม) 

5. นางนิธิมา เทพวนังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

6. นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งเป็น 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความย่ังยืน)

7. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร
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โครงสร้างการจัดการ

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง

8. นายนพดล ป่ินสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

9. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์3/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจนํ้ามัน

10. นางบุบผา อมรเกียรติขจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

11. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งเป็น 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล)

12. นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ4/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์

13. น.ส.เพียงพนอ บุญกลํ่า5/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกฎหมาย 

14. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย6/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

15. นายอธิคม เติบศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

16. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

17. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

18. นายเติมชัย บุนนาค7/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

19. นายสัมฤทธิ์ สําเนียง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร

20. น.ส.วิไลวรรณ กาญจนกันติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

21. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์บริการงานบัญชี

หมายเหตุ:  
รายชื่อ 1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แทนนายสรัญ รังคสิริ ซึ่งเกษียณอายุ 

2/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แทนนายชวลิต พันธ์ทอง ซึ่งเกษียณอายุ 

3/  แตง่ตัง้เมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2560 แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ซึง่ไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิติัการ กลุม่ธรุกิจปโิตรเลียมขัน้ปลาย และรักษาการ

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

4/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 

5/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แทนนายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ซึ่งเกษียณอายุ 

6/ เปลี่ยนแปลงตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

7/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  
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โครงสร้างการจัดการ

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ 

(กรรมการผูจัดการใหญ)

 

 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจและ

หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริตและ

ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 

อาํนาจหนา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญใ่หร้วมถงึเรื่องหรอืกจิการ

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

 • ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท

 • บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน 

หรอืคา่จา้ง ลงโทษทางวนิยั พนกังานและลกูจา้ง ตลอดจน

ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนด 

 • ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ

ของบริษัท  รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ

เพือ่ขออนุมตั ิและมหีน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

ในทุก ๆ 3 เดือน

 • ดาํเนนิการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอํานาจในการบริหารจัดการ

บรษัิทใหก้รรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมหีลักการและขอบเขตอํานาจ 

ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตาม

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด 

คาํสัง่และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ ส่ังการ ดําเนินการ 

ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคําส่ัง

หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอํานาจ

กระทาํการใด ๆ  ที่จาํเปน็และสมควร เพื่อใหก้ารดาํเนนิการ

ข้างต้นสําเร็จลุล่วงไป

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง

ทุกตําแหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน 

ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจน

ให้ออกจากตําแหน่งตามระเบียบ ข้อกําหนดหรือคําสั่ง

ที่คณะกรรมการของบริษัทกําหนด แต่ถ้าเป็นพนักงาน

หรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ

ผูด้าํรงตาํแหน่งเทยีบเทา่ขึ้นไปจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอํานาจกําหนด

เงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง และออก

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือ

แย้งกับระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการ

บริษัทกําหนด

 • ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ

อํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้

ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ

ดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือ

คาํสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษัิท และ/หรอืบรษัิทกําหนดไว้

 ทัง้นี ้การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญด่งักลา่วขา้งต้น

ไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ  กับบริษทั

ในการใช้อํานาจดังกล่าว โดยในปี 2560 ไม่มีการดําเนินการใด  ๆ 

ที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจดังกล่าว
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คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) 

เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร 14 ตําแหน่ง ดังนี้

ช่ือตําแหนง ตําแหนง

 1.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการ

 2.  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 3.  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย กรรมการ

 4.  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความย่ังยืน 

  (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

  และวิศวกรรม)

กรรมการ

 5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ

 6.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร 

  (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริหารองค์กรและความย่ังยืน)

กรรมการ

 7.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 8.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ํามัน กรรมการ

 9.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธก์ลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย กรรมการ

 10.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ

 11.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 

  (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  นวัตกรรมและดิจิตอล)

กรรมการ

 12.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ กรรมการ

 13.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกฎหมาย กรรมการ

 14.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร กรรมการและเลขานุการ

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง โดยในปี 2560 มีการประชุมรวม 45 คร้ัง (นัดปกติ 42 คร้ัง 

และนัดพิเศษ 3 คร้ัง) 
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 หนาที่และความรับผิดชอบ

 ของคณะกรรมการจัดการของ ปตท.

 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ในการตดัสนิใจในประเดน็ทีส่าํคัญตอ่

กลยุทธ์ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการดําเนินงานในระยะยาว 

ผลการดําเนนิงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร

ให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการ

ให้เกิดระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ให้เป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน ให้รวมถึงการให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ 

ผลักดัน และส่งเสริมการดําเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

 • การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดทศิทางกลยุทธอ์งค์กรและเป้าหมายการดําเนนิ

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดําเนินงานของ

กลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม

 • การพิจารณากล่ันกรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณ

และทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการดําเนนิ

ธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Capital 

Allocation Structure)

 • การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของ ปตท. 

และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Portfolio Management)

 • การพิจารณากล่ันกรองและติดตามการขยายการลงทุน

ในต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดนโยบาย/ การตัดสินใจด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ผู้บริหารของกลุ่ม ปตท. ต้ังแต่ระดับ 14 ขึ้นไป ให้เป็น

ระบบและมปีระสทิธภิาพ เพือ่รองรบัภารกจิของกลุม่ ปตท. 

ในอนาคต (Leadership Affi liation & Alignment Program)

 • การพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบ

ทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กร

ใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่ง

ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน

 • การพิจารณา กลั่นกรอง กําหนดนโยบายและหลักการ

การกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) 

รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทาง

ที่กําหนดไว้ 

 • การจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล

และการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

 • การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สําคัญระหว่าง

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้น และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย

 • การติดตามความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของ 

กลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด (PA & KPIs)

 • การพจิารณากล่ันกรองการบรหิารความเสี่ยงในการดําเนนิ

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.

 • การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการ ปตท.

 • การจัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อนําไปสู่การดําเนินการอย่าง

มีประสิทธิผล

 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน 

เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

 • ปฏบัิตงิานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น เพื่อ

ให้การบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถผลักดันกลยุทธ์ และการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่ม ให้บรรลุผล

ตามเป้าหมายได้ ปตท. ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของคณะกรรมการ

เป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการผลักดันกลยุทธองคกร 
  (Strategy Committees) ประกอบด้วย 

  1.1 คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Management Committee: PTTGMC)

  1.2 คณะกรรมการจดัการของ ปตท. (PTT Management 

Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น)
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 2. คณะกรรมการประสานและตัดสนิใจระหวางธุรกิจ 

  (Coordination Committees) ประกอบด้วย

  2.1 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream & 

Gas Business Group Alignment & Coordination 

Management Committee: UAC)

  2.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปโิตรเลียมขัน้ปลาย (Downstream Business Group 

Alignment & Coordination Committee: DAC)

  2.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารความย่ังยืน (Infrastructure

& Sustainability Management Business Group

Alignment & Coordination Committee: IAC)

  2.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือเทคโนโลยี 

กลุ่ม ปตท. (Technology Alignment Committee: 

TAC)

  2.5 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดําเนินธุรกิจ

อย่างย่ังยืนกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment 

Committee: SAC)

  2.6 คณะกรรมการแผนกลยทุธธ์รุกจิกา๊ซธรรมชาต ิ(Gas 

Business Strategic Alignment Committee: GBSC)

  2.7 คณะกรรมการแผนกลยทุธธ์รุกจิน้าํมัน (Oil Business 

Strategic Alignment Committee: OBSC)

  2.8 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและ

การกลั่น (Petrochemicals & Refi ning Business 

Strategic Alignment Committee: PRSC)

  2.9 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ (Trading Business Strategic Alignment 

Committee: TBSC)

   2.10 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หน่วยธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ (Trading Risk Manangement 

Committee: TRMC)

 3. คณะกรรมการบริหารองคกร 
  (Support Committees) ประกอบด้วย

  3.1 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง 

(Corporate Plan and Risk Management 

Committee: CPRC)

  3.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากร

บุคคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee: HRAC)

  3.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มการเงิน

และบญัช ี(Finance & Accounting Group Alignment 

& Coordination Management Committee: FAAC)

  3.4 คณะกรรมการจดัการความรูก้ลุ่ม ปตท. (PTT Group 

KM Committee) 

  3.5 คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบ

ภายในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Internal Audit 

Management Committee)

  3.6 คณะกรรมการดจิติอลกลุ่ม ปตท. (PTT Group Digital 

Steering Committee)

  3.7 คณะกรรมการนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์

ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy & 

Strategic Sourcing Committee)

  3.8 คณะกรรมการนโยบาย คุณภาพ ความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่ม ปตท. (PTT Group Quality, Security, Safety, 

Heal th,  and Envi ronment Management 

Committee: QSHEGMC)

  3.9 คณะกรรมการกํากับดูแลแบรนด์บริษัทกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Brand Equity Optimization Committee) 

  3.10 คณะกรรมการ Operational Excellence กลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Operational Excellence Committee)

  3.11 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Corporate Governance Committee)

  3.12 คณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม ปตท. (PTT Group CSR Committee)
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เลขานุการบริษัท 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตาม

ขอ้กาํหนดของพระราชบัญญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการ ปตท. จงึได้แตง่ตัง้เลขานุการบรษัิทขึน้ โดยมภีาระหน้าที่

ในการให้คาํแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  ทีค่ณะกรรมการต้องทราบและปฏบัิต ิการจัดการประชุม รวมท้ังดูแลกจิกรรมต่าง ๆ  

ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏบัิตหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุตอ่ ปตท. 

รวมทั้งการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

และรายงานประจาํปขีองบริษทั หนังสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผู้ถือหุน้ และเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงาน

โดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

 โดยคณะกรรมการฯ ไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษิทัต้ังแตป่ ี2551 มาเป็นลําดบั จนถงึปจัจุบนัไดแ้ตง่ตัง้ นางวนัทนย์ี จารกึ ซึง่ดํารงตาํแหนง่

ผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท และปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา

ประวัติการศึกษา

• ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาเยอรมนั) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 (Master of Business Administration) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมดานเลขานุการบริษัท

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 2/2002), 

 Effective Minute Taking (EMT1/2006), Board Reporting Program 

 (BRP 9/2012), Company Reporting Program (CRP 4/2012) 

 Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 11/2014), 

 Corporate Governance for Executives (CGE 1/2014) 

 Director Certifi cation Program (DCP 215/2016), 

 Ethical Leadership Program (ELP), 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร TLCA: Executive Development Program (EDP 7) 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• หลกัสตูร Company Secretaries, Trueeventus ประเทศฟิลปิปนิส ์(2013)

• หลักสูตร Leadership Development Program 

 ของสถาบัน Centre for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์ (2015)

• หลักสูตร Professional Exchange Program จัดโดย The HONG KONG 

 Institute of Chartered Secretaries ประเทศฮ่องกง (2016)

ประสบการณทํางาน

• 2545 - 2548   ผู้ชํานาญการ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

     และเลขานุการบริษัท ปตท.

• 2549 - 2556   หัวหน้าทีม สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

     และเลขานุการบริษัท ปตท. 

• 2556 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่าย สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

     และเลขานุการบริษัท ปตท. 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของ: ไม่มี

กิจกรรมพิเศษท่ีสําคัญ

• กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• กรรมการในคณะกรรมการบริหารชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

 รุ่นที่ 38 

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร: ไม่มี

นางวันทนีย จารึก

เลขานุการบริษัท 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน) 

อายุ 57 ป 

สัดสวนการถือหุน: ร้อยละ 0.000430

ประวัติเลขานุการบริษัท
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คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

 ปตท. ไดก้าํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ปน็ธรรมและสมเหตสุมผล มคีณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ทาํหนา้ทีท่บทวน 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบ

กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น

กรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ

ได้รบัการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

คาตอบแทนกรรมการ

 > คาตอบแทนกรรมการ 

  ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําป ี2560 เม่ือวันศกุรท์ี่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 

แยกเป็นดังนี้

 

  1.  คาเบ้ียประชุม 

   1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

    • เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท (เท่ากับอัตราเดิม)

    • เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมคร้ังละ 50,000 บาท (เท่ากับอัตราเดิม) โดยจํากัดการจ่ายเบี้ยประชุม

     ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

   1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง (จ่ายในอัตราเดิม) ได้แก่

    1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ

      • เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท

      • เบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุม

       เดือนละ 7,500 บาท

    1.2.2  สําหรับคณะกรรมการอื่น คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

      กํากบัดแูลกิจการท่ีด ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นที่อาจมกีารแต่งตัง้

      โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจําเปน็และเหมาะสมในอนาคต กําหนดเบ้ียประชุมครัง้ละ 24,000 บาท 

      (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

   1.3 ประธานกรรมการของทุกคณะฯ ให้ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

 > เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2560 (จายในอัตราเดิม)

  กําหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเท่ากับร้อยละ 

0.05 ของกําไรสทุธิประจําป ี2560 และใหค้าํนวณจา่ยตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง แตก่าํหนดวงเงินสูงสดุไมเ่กิน 3,000,000 บาท 

ต่อคนต่อปี (เท่ากับอัตราเดิม) และประธานกรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 
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คาตอบแทนท่ีกรรมการไดรับเปนรายบุคคล ป 2560 

 หนวย: บาท

ลําดับ รายนาม
จํานวนวัน 

ม.ค. - ธ.ค.

2560

โบนัส
ป 2560 

เบ้ียประชุม
กรรมการฯ
(รวมเบ้ีย
รายเดือน)

เบ้ียประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง

รวม
คาเบ้ียประชุม

รวม
คาตอบแทน

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 365  3,750,000.00  1,262,500.00 -  1,262,500.00  5,012,500.00 

2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 365  3,000,000.00  1,010,000.00  543,750.00  1,553,750.00  4,553,750.00 

3. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ 365  3,000,000.00  960,000.00  90,000.00  1,050,000.00  4,050,000.00 

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ* 307  2,523,287.67  801,175.12  30,000.00  831,175.12  3,354,462.79 

5. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 365  3,000,000.00  1,010,000.00  150,000.00  1,160,000.00  4,160,000.00 

6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 365  3,000,000.00  1,010,000.00  222,000.00  1,232,000.00  4,232,000.00 

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 365  3,000,000.00  860,000.00  405,000.00  1,265,000.00  4,265,000.00 

8. นายวิชัย อัศรัสกร 365  3,000,000.00  960,000.00  435,000.00  1,395,000.00  4,395,000.00 

9. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 365  3,000,000.00  960,000.00  192,000.00  1,152,000.00  4,152,000.00 

10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 365  3,000,000.00  1,010,000.00  48,000.00  1,058,000.00  4,058,000.00 

11. นายสมชัย สัจจพงษ์ 365  3,000,000.00  860,000.00  72,000.00  932,000.00  3,932,000.00 

12. นายดอน วสันตพฤกษ์ 365  3,000,000.00  1,010,000.00  120,000.00  1,130,000.00  4,130,000.00 

13. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 308  2,531,506.85  852,142.86  96,000.00  948,142.86  3,479,649.71 

14. นายธรรมยศ ศรีช่วย 365  3,000,000.00  1,010,000.00  120,000.00  1,130,000.00  4,130,000.00 

15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ก/ 365  3,000,000.00  1,010,000.00 -  1,010,000.00  4,010,000.00 

รวมทั้งสิ้น 44,804,794.52 14,585,817.98 2,523,750.00 17,109,567.98 61,914,362.50

ก/ คา่ตอบแทนกรรมการทัง้หมดของนายเทวนิทร ์วงศว์านชิ นายเทวนิทร ์วงศว์านชิ ไดส้ง่คนืใหก้บับรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขสญัญาจา้งบรหิาร 

 ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ส่งคืนค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และ/ ระหว่างและ/ หรือกรรมการ ที่ได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในกลุ่มอีก 2 บริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 2,389,473.09 บาท และค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 4,045,991 บาท 

เรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารฯ 

หมายเหตุ: 
* บุคคลลําดับที่ 4 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และแจ้งขอลาออกมีผลต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 บุคคลลําดับที่ 13 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 ทัง้นี ้บริษทัจดัหารถสําหรับการปฎิบติัหนา้ทีใ่ห้กบัประธานกรรมการใช้ในขณะดํารงตําแหน่ง เพือ่อาํนวยความสะดวกในการปฏิบตัิ

หน้าที่เท่านั้น
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คาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคล ป 2560

 หนวย: บาท

ลําดับ รายนาม
จํานวนวัน 

ม.ค. - ธ.ค.

2560

โบนัส
ป 2560 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
(รวมเบี้ย
รายเดือน)

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง

รวม
คาเบี้ยประชุม

รวม
คาตอบแทน

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 50 410,958.90 150,357.14 60,000.00 210,357.14 621,316.04 

รวมทั้งสิ้น  410,958.90  150,357.14  60,000.00  210,357.14  621,316.04 

หมายเหตุ: 
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556 และพ้นจากการดํารงตําแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลตั้งแต่ 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2557 - 2560*

 หนวย: บาท

คาตอบแทน

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
ราย

จํานวนเงิน

เงินเบี้ยประชุม 14 17,632,709.70 15 18,232,411.29 15 15,883,015.57 15 17,319,925.12

โบนัสรวม 14 27,680,910.81 15 9,664,610.82  15 41,717,213.11 15 45,215,753.42

รวม 45,313,620.51 27,897,022.11 57,600,228.68 62,535,678.54

หมายเหตุ: 
ปี 2558, 2559, 2560 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ท่ีแสดงในตาราง ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซ่ึงนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ส่งคืนให้ 

ปตท. แล้ว

คาตอบแทนกรรมการอิสระที่ไดรับจากการเปนกรรมการอิสระ ในบริษัทยอย* ระหวางป 2560 

 กรรมการอิสระของ ปตท. ที่เปน็กรรมการอิสระของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) ไดร้บัคา่ตอบแทนจาก 

PTTGC ดังนี้

รายชื่อ

คาตอบแทนคณะกรรมการ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ

เฉพาะเร่ือง
รวมคาตอบแทน

โบนัสกรรมการ
คาเบี้ยประชุม

และคาตอบแทนรายเดือน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์** 4,097,626.51 1,360,000.00 - 5,457,626.51

นายดอน วสันตพฤกษ์ 3,278,101.21 1,050,000.00 240,000.00 4,568,101.21

* อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

** นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
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คาตอบแทนผูบริหาร 

 > คาตอบแทนผูบริหาร

  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท. กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ 

ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA) กําหนดโดยกระทรวงการคลังซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกําหนดตัวชี้วัด และตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) 

ไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทุกระดับ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผล

การปฏบิตังิาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏบัิตแิละมาตรฐานของกลุ่มธรุกจิชัน้นาํประเภทเดยีวกัน พรอ้มทัง้นาํเสนอ

หลักการและจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

  จํานวนผูบ้รหิารตามนยิาม ก.ล.ต. มจีาํนวน 5 รายตามตาํแหนง่ ได้แก ่ตําแหนง่ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ ่(ปธบ./ กผญ.) ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏิบติัการกลุม่ธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาติ ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏิบติัการกลุม่ธรุกิจ

ปิโตรเลียมข้ันปลาย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความย่ังยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเงนิ ซึ่งไมร่วมผู้บรหิารระดับสงูทีไ่ปปฏบัิตงิานในบรษัิทที ่ปตท. ถอืหุ้น และผู้บรหิารระดับสูงของบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุ้น ที่มาปฏบัิตงิาน

ที่ ปตท. ได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. ตามรายละเอียด ดังนี้ 

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ปตท. ป 2560 (แยกคาตอบแทน ปธบ./ กผญ.) 

 หนวย: บาท

คาตอบแทน

ป 2560

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

ผูบริหาร (ตามเกณฑ ก.ล.ต.) รวม

จํานวนราย
ตามตําแหนง

จํานวนเงิน

จํานวนรายตามตําแหนง
 (รวมประธานเจาหนาท่ี
บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ)

จํานวนเงิน

เงินเดือนรวม 32,460,000 4 27,127,470 5 59,587,470

โบนัสรวม 10,571,000 4 12,309,880 5 22,880,880

รวม 43,031,000 39,437,350 82,468,350

หมายเหตุ: 
เงินเดือนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช รวมค่าตอบแทนที่ ปตท. จ่ายให้เนื่องจากปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

ได้แก่การเป็นประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ไดส้ง่คนืคา่ตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และ/หรอืกรรมการ ทีไ่ดร้บัจาก ปตท. บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ไออารพ์ซี ี

จํากัด (มหาชน) ให้กับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารฯ
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คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ปตท. ป 2557 - 2560

 หนวย: บาท

คาตอบแทน

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
รายตาม
ตําแหนง

จํานวนเงิน

เงินเดือนรวม 10/5 56,454,960.00 5 51,686,336.00 5 56,614,080 5 59,587,470

โบนัสรวม 10/5 34,428,132.00 5 17,158,259.00  5 22,617,040 5 22,880,880

รวม 90,883,092.00 68,844,595.00 79,231,120 82,468,350

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหารของ ปตท. ป 2557 - 2560

 หนวย: บาท

คาตอบแทน

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
รายตาม
ตําแหนง

จํานวนเงิน

เงินสมทบ

กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

9/4 4,937,228.80 4 5,086,634.00 4 3,518,977.20 4 3,632,300.50

  ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 

 1) การถูกพิพากษาว่ากระทําผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิด

ในทํานองเดียวกัน 

 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

 3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

พนักงาน 

 บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโต

ขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย เทียบได้ในระดับสากลและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนา

ให้พนักงานเป็นท้ังคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลัก

ในการพัฒนา ปตท. ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความความย่ังยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความม่ันคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ
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 > จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคลากร 

  จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) ปี 2560 เท่ากับ 4,697 คน และ

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนให้สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ 

โดยให้ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจําเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน 

  จํานวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2557 - 2560 มีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุมธุรกิจ
(หนวย: คน)

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท.

 1. ก๊าซธรรมชาติ 1,323 - 1,289 - 1,283 - 1,281 -

 2.  น้ํามัน 1,409 - 1,465 - 1,440 - 1,486 -

 3. ปิโตรเคมีและการกล่ัน 93 - 83 - 105 - 100 -

 4.  กลุ่มธุรกิจ

  โครงสร้างพื้นฐาน

201 - 342 - 492 - 507 -

 5. สนับสนุน และปฏิบัติงาน

  ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

1,2181/ 2722/ 1,2031/ 2782/ 1,0421/ 2542/ 1,0841/ 2392/

 6. บริษัทย่อย 

  และกิจการร่วมค้า 

- 25,714 - 24,512 - 24,680 - 25,036

รวม 4,244 25,986 4,382 24,790 4,362 24,934 4,458 25,275

หมายเหตุ: 
1/  ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

2/   พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

 ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2557 - 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

 หนวย: บาท

คาตอบแทน ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

เงินเดือนรวม 3,729,946,652.00 4,000,980,185.00 4,080,267,146.00 4,282,921,717.48

โบนัสรวม 1,869,490,435.00 1,647,437,327.00 2,136,905,643.00 2,115,503,048.90

เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

434,836,637.00 468,316,181.00 481,014,787.00 506,518,662.19

อื่น ๆ (ถ้ามี) 2,750,517,905.00 2,676,017,663.00 2,953,091,552.00 3,778,463,866.70

รวม 8,784,791,629.00 8,792,751,356.00 9,651,279,128.00 10,683,407,295.27
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 คาตอบแทนอ่ืน ๆ

 ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับ

ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 

การดาํรงชีพ ใหส้ามารถแข่งขนัได้ ตลอดจนเทียบได้กบัมาตรฐาน

ของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกัน และสอดคล้อง

กับผลประกอบการของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้

มกีารปรบัปรงุและทบทวนอยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิมกีารปรบัสวสัดกิาร

ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและการปรับโยบายขึ้นเงินเดือน

เมื่อพนักงานได้รับการเลื่อนระดับ ซึ่งเป็นหลักการที่เทียบเคียง

ได้กับธุรกิจช้ันนํา ทําให้ในระยะยาวสามารถรักษาระดับเงินเดือน

ของพนักงานให้เทียบเคียงไดก้บัตลาด และเกิดความเปน็ธรรมกับ

พนกังานที่มีประสบการณ ์ความเชีย่วชาญในการทํางานที่มากขึน้ 

หรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น 

 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล

 เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน   

ปตท. ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ทีจ่ะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ไดใ้ชค้วามรู้ 

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อนําพาให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้า

ในหน้าทีก่ารงาน และเตบิโตไปพร้อม ๆ  กับความสําเร็จขององค์กร

ด้วย

 ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกัน

กาํหนดแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางและเปา้หมายขององคก์ร 

ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจท่ัวทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมาย

เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนับสนุน

มาร่วมประชุมหารือและกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร

ร่วมกัน และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานภายใน

สายงานต่าง ๆ จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนการใช้

งบประมาณท่ีมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน พนักงาน ปตท. 

ทุกระดับได้กําหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance 

Indicators: KPIs) ทีถ่า่ยทอดลงมาตามลําดบัเปน็รายบคุคล ตัง้แต่

ระดับองค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์

และตัวชี้วัดที่พนักงานกําหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน

และมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ

บุคคล ซึ่งสามารถสะท้อนความแตกต่างของผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานได้

 ปตท. ได้นําแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career 

Management) มาใชเ้พือ่เตรียมความพรอ้ม และสง่เสริมพนกังาน

ทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เป็นไปตาม

รูปแบบ (Model) ที่องค์กรกําหนดขึ้น เพื่อรองรับภารกิจ และสร้าง

คณุค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทางหลัก

ของการบริหารและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ การกําหนด

สายอาชีพของ ปตท. ขึ้นอยู่กับทิศทางการดําเนินธุรกิจที่มุ่งสร้าง

ใหอ้งคก์รมขีดีความสามารถในการแขง่ขนั โดยแบง่การดาํเนนิงาน

เปน็ 2 กลุม่ คอื กลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงู และกลุม่พนกังาน ทีเ่ชือ่มโยงกนั

อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก 

ประเมินศักยภาพ และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan: IDP) อย่างเป็นระบบโดย

 • กลุ่มผูบ้รหิารระดับสงู (ระดับเทยีบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป) 

เป็นการบรหิารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. (Group Leader 

Development) เพ่ือรองรับความตอ้งการผู้บริหารระดบัสงู 

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผู้บริหารระดับ CEO 

ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่า คณะกรรมการจัดการ กลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Management Committee: PTTGMC) มหีน้าที่

และความรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางและนโยบาย

การดําเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุ่มผู้บริหาร

ระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group Alignment 

& Coordination Management Committee: HRAC) 

มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะให้แก่รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

ในการตัดสินใจประเด็นความร่วมมือที่สําคัญต่อกลยุทธ์

และทิศทางในการกํากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลของ 

กลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท. 
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 • กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจําเป็นของการดําเนิน

ธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต สําหรับ ปตท. ได้กําหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการ

จัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources Committee: HRC) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมผลักดัน

และควบคุมติดตามการดาํเนินงานในเร่ืองการบริหารสายอาชีพกลุม่พนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกลุ่มท่ีปรึกษาประจํา

สายอาชีพ (Career Counseling Team: CCT) รวม 17 สายอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงาน 

ให้คําปรึกษา ชี้แนะ ควบคุมและติดตามการดําเนินงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงาน

ตัง้เปา้หมายและวางแผนพฒันาตนเอง เพือ่ความกา้วหนา้ในอาชพีและสรา้งคณุคา่ในงานทีร่บัผดิชอบ ใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมาย

และทิศทางขององคก์ร ท้ังในรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทีเ่หมาะสมตาม Success Profi le รวมถึงการหมนุเวียนเปลี่ยน

หน้าที่ความรับผิดชอบตาม Career Path เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความชํานาญจากประสบการณ์ในตําแหน่ง

หน้าที่ใหม่ ตลอดจนการแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน 

ซึ่งการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถและความต้องการของพนักงานและองค์กรน้ัน นอกจากพนักงาน

จะมีความพร้อมสําหรับการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. แล้วยังจะนํา ปตท. ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย

ที่กําหนดไว้ในที่สุด

 นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรตามแนวทางข้างต้นแล้ว ปตท. ยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดการอบรมหลักสูตร

ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานที่ทํางานเกี่ยวข้องและผู้สนใจ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว 

โดยในปี 2560 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมฯ รายละเอียดดังตาราง

No. Name of the business event Start date End date Location Attendees

1. SSHE Training 1 5/1/2017 7/12/2017 ปตท.สนญ. 262

2. Basic Safety, Occupational Health and Environment 13/3/2017 19/5/2017 ปตท.สนญ. 60

3. การจัดเก็บและรายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน

สิ่งแวดล้อม สําหรับผู้จัดเก็บและรายงาน (กทม.)

19/4/2017 2/11/2017 ปตท.สนญ. 24

4. การจัดเก็บและรายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน

สิ่งแวดล้อม สําหรับผู้จัดเก็บและรายงาน (ระยอง/ชลบุรี)

26/4/2017 3/11/2017 โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ

ระยอง

11

5. การพิจารณาและอนุมัติข้อมูลผลการดําเนินงาน

สิ่งแวดล้อม สําหรับผู้บริหาร (กทม.)

21/4/2017 21/4/2017 ปตท.สนญ. 7

6. การพิจารณาและอนุมัติข้อมูลผลการดําเนินงาน

สิ่งแวดล้อม สําหรับผู้บริหาร (ระยอง/ชลบุรี)

28/4/2017 28/4/2017 โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ

ระยอง

3

7. ผู้ทวนสอบผลการดําเนินการด้านอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.

6/7/2017 7/7/2017 ปตท.สนญ. 4

8. Introduction & Internal auditor ISO14001: 2015 24/5/2017 22/9/2017 ปตท.สนญ. 81

9. การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กลุ่ม ปตท.

30/10/2017 30/10/2017 ปตท.สนญ. 10

            รวม 462
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 ในปี 2560 ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงการ Young People to 

Globalization (YP2G) เป็นปีท่ีห้า เพ่ือคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความพร้อม

ไปปฏบิตังิานตา่งประเทศตามกลยุทธข์อง ปตท. พนักงานดังกล่าว

จะไดร้บัการพฒันาและเตรยีมความพรอ้ม โดยจะไดร้บัมอบหมาย

ใหร้บัผดิชอบงานพฒันาธรุกจิตา่งประเทศ (International Business 

Development ) หรืองานที่เกีย่วขอ้งกับการดําเนินธรุกิจของ ปตท. 

ในต่างประเทศ (International Related Business) ซึ่งจะทําให้

พนกังานได้เรยีนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน Business Acumen 

จากการปฏิบัติงานจริง ในรูปแบบ On the Job Training (OJT) 

 ปตท. ยังคงให้ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ

ของพนักงาน (Career and Competency Management) โดยมี

การจัดทําและทบทวน Success Profi le รวมท้ัง Career Path ของ

แต่ละตําแหน่งงาน และผลักดันให้มีการประเมิน Success Profi le 

ให้สอดรับกับ Performance Cycle ที่ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมหารือ

กับพนักงาน (Two-Way) ถึงงานที่ต้องรับผิดชอบต้ังแต่ต้นปี 

และทําการติดตาม ประเมินผลในช่วงครึ่งปีและปลายปี ทั้งนี้

เพื่อติดตามและ/หรือจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan: IDP) ให้พนักงานต่อไป   

 กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership 

and Learning Institute: PLLI) โดยสถาบัน PLLI มีวิสัยทัศน์ที่จะ

มุง่สูก่ารเป็นสถาบันพฒันาผูน้าํด้านพลงังานช้ันนาํในกลุม่อาเซยีน

ในปี 2566 และมีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานด้านการพัฒนา

ศักยภาพพนักงาน ผ่านการบริหารจัดการและผลักดันหลักสูตร

หลักของพนักงานกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 สถาบัน PLLI ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้นําของ 

กลุ่ม ปตท. ให้เป็นท้ังคน “ดีและเก่ง” อย่างต่อเนื่อง พัฒนา

ผู้นํารองรับการเติบโตขององค์กร และพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรรองรับสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 

และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) PLLI ได้มี

การยกระดบัโครงสรา้งหลกัสตูรการเรียนรูแ้ละการพฒันาขึน้ใหม ่

เพื่อให้สอดรับกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึง

เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

และการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยโครงสร้างหลักสูตรของ 

PLLI ครอบคลุมการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ต้ังแต่พนักงานใหม่

จนถึงผู้บริหารระดับสูง แบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 Program โดย

เริ่มจาก

 1. Leadership Development Program เป็นหลักสูตรเตรียม

ความพร้อมและเร่งพฒันาผู้บรหิารกลุ่มศกัยภาพให้มทีกัษะความรู้ 

ความสามารถท้ังในเรื่องการบรหิารคนและบรหิารงาน โดยมุง่เนน้

ด้าน Leadership ท้ังในแง่ของตนเอง ทีมงาน และองค์กร 

ผ่านการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

กบัวทิยากรช้ันนําระดับโลก รวมท้ังการเรยีนรู้แบง่ปนัประสบการณ์

การทํางานในด้านต่าง ๆ  จากผู้บริหารระดับสูงท้ังจากภายในองค์กร

และภายนอกองค์กร 

 2. Core Program เป็นหลักสูตรหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพ

พนักงานทุกคนตามกลุ่มระดับ ตําแหน่งงาน โดยผู้บังคับบัญชา

จะต้องให้การสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมในกลุ่มหลกัสตูรนี้ 

โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับ (Compulsory) 

กลุม่หลักสตูร Direction/ Assignment และกลุ่มหลักสูตร Essential 

Program (Personal Wellness) 

  3.  Functional Program เป็นหลักสูตรของสายอาชีพต่าง ๆ 

ที่มุ่งพัฒนาพนักงานภายในสายอาชีพ ตั้งแต่ระดับแรกเริ่มจนถึง

ระดับผูเ้ชี่ยวชาญ PLLI ดําเนนิการร่วมกับกลุ่ม Functional Academy 

ที่ ปตท. จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรให้เป็น

ระบบ โดยส่งเสริมการสรา้งวิทยากรภายในให้เกิดการแลกเปลีย่น

ความรู้และประสบการณ์ภายในหน่วยงานตามแต่ละสายอาชีพ 

 4. Elective Program เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ

พนักงานตามความต้องรายบุคคล โดยเป็นการพิจารณาร่วมกัน

ทัง้ผูบ้งัคบับญัชาและพนักงานในการเลอืกหลักสตูรพฒันาเพิ่มเตมิ

ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หลักสูตร Presentation เป็นต้น

IBG
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สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

 ช่ัวโมงตอคนตอป

จํานวนช่ัวโมงอบรมตอคนตอป ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

พนักงาน 63.0 35.24 55.11 68.40 40.62

ผู้บริหาร 43.0 22.61 30.02 20.91 25.12

 บาทตอคนตอป

คาใชจายอบรมตอคนตอป ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

พนักงานและผู้บริหาร 58,000.00 55,435.37 34,476.36 35,168.35 37,837.83

 การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานเพ่ือเปาหมายเดียวกัน

 ปตท. ได้จดัใหม้ีรูปแบบการสือ่ความระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน เพือ่ใหพ้นกังานทกุระดบัไดร้บัทราบถึงแนวทาง การดาํเนินงาน

ขององค์กร อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงประสทิธภิาพการดําเนนิงานขององค์กรในแต่ละป ีนอกเหนอืจากการประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธ์ ปตท. ที่กาํหนดวาระ

การประชมุอย่างนอ้ยเดือนละหน่ึงครัง้ ยงัมีการประชมุคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee: JCC) ท่ีกาํหนด

ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานภูมิภาคท่ัวประเทศ นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญย่งัได้จดัประชมุสื่อความกบัพนกังานอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ระยะมาโดยตลอด และมกีารสาํรวจความพงึพอใจและความผกูพนั

ของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจําทุกปี เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพันในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

และปรับปรุง โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อความที่ดีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนําไป

สู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และทําให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน รวมท้ังได้ดําเนินการสอบทาน

ความต้องการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและพนักงานผ่านการดําเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ เช่น 

คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบคุคล คณะกรรมการกจิการสมัพันธ ์ปตท. และคณะกรรมการบรหิารสายอาชพี เปน็ตน้ และมกีารสาํรวจ

ความคดิเหน็ของพนกังานโดยทีป่รกึษาผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลภายนอกจาํนวน 1 ครัง้ นอกจากนี ้ยงัมกีารรว่มมอื

กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บริหารของกลุ่ม และจัดทําแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน 

 การกําหนดใหมีคานิยมรวมของกลุม ปตท. (PTT Group Core Values)

 การกําหนดคานิยมกลุม ปตท. (PTT Group Core Values)

 กลุ่ม ปตท. กําหนดค่านิยม SPIRIT เพื่อเป็นรากฐานสําคัญที่หล่อหลอม ยึดเหนี่ยวพนักงานทุกคนให้มีพฤติกรรมในการทํางาน

ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้เห็นภาพอัตลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. อย่างชัดเจนในความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบ

ต่อองค์กร สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
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 การสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหาร

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการสรรหาและแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดําเนินกระบวนการ

สรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทําหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมสําหรับเป็นผู้บริหาร 

ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้นเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการ

โดยตําแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อ

ผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้ง โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะ

เวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดําเนินการ

กระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการ ปตท. ได้ดําเนินการกระบวนการสรรหา

กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่เพื่อทําหน้าที่แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งครบวาระตามสัญญาจ้างในวันที่ 9 กันยายน 2558 

  สรางคุณคารวมระหวาง

 สังคมและธุรกิจ ภายใต

แนวคิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม

ุ

 (Social Enterprise)

  ขับเคล่ือนสังคม

 กาวเดินไปขางหนารวมกัน 

 ผานการดําเนินงาน CSR

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 • การพัฒนาสังคมและชุมชน

 • การอนุรักษทรัพยากร

    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เกง รับผิดชอบ ดี

  สรางความม่ันคงทางดานพลังงาน

  สรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกจิ

  พัฒนาประเทศใหเติบโตอยางย่ังยืน

 • การพัฒนาองคความรู

 • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 บริหารจัดการองคกร

 ใหเปนไปดวยความโปรงใส

 สรางเครือขายตอตานคอรรัปชัน

 รวมกับทุกภาคสวน

 สรางความเช่ือมั่น

 ตอบสนองความคาดหวัง

 ของผูมีสวนไดเสีย

 อยางสมดุล

Integrity

& Ethics

รวมสราง

พลังความดี

Performance 

Excellence

รวมมุงสู

ความเปนเลิศ

Responsibility

for Society

รวมรับผิดชอบตอสงัคม

Trust 

& Respect

รวมสราง

ความเชื่อมั่น

Innovation

รวมสราง

นวัตกรรม

Synergy

สรางพลังรวม

อันย่ิงใหญ
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โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ มีผู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วนจํานวน 

4 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารกลุ่ม ปตท. 3 คน และบุคคลภายนอก 

1 คน ซึ่งกระบวนการสรรหาดําเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้

แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่ง

พระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสาํหรบักรรมการและพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะกรรมการสรรหา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม

เสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา คือนายเทวินทร์ 

วงศ์วานิช ท้ังนี้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการ ปตท. 

ได้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปตท. เสนอและแต่งตั้งนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ให้ดํารงตําแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ปตท. คนใหม ่

ตอ่จากนายไพรินทร์ ชโูชติถาวร โดยเข้ารบัตาํแหน่งตัง้แต่วนัที่ 10 

กนัยายน 2558 และมวีาระการดาํรงตาํแหนง่ 2 ป ี11 เดอืน นบัจาก

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (เนื่องจากนายเทวินทร์ วงศ์วานิช จะมีอายุ

ครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561) 

 ปตท. ได้ดําเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ใหม้ผีูบ้รหิารขององคก์รเปน็หนึง่ในผูม้คุีณสมบตัทิี่พรอ้มสมคัร

เข้าคัดเลือกในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ครั้งต่อไป โดยมี

การเตรยีมความพรอ้มด้านบคุลากร เพื่อทดแทนผูบ้รหิารระดบัสงู

ที่จะเกษียณอายุ ในระหว่างปี 2560 - 2564 และกําหนดนโยบาย/

แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. รวมท้ังการจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล คือ Management Pool ประกอบด้วย

ผู้บริหาร 297 คน และ Potential Pool ของตําแหน่ง Key Area ไว้

เรียบร้อยแล้ว 

 การบริหารดังกล่าว ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 โดย ปตท. 

มีระบบ “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Group Leadership 

Development Program: GLDP)” เพื่อเป็นการวาง Succession 

Plan สําหรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมขึ้นดํารงตําแหน่ง

ที่สูงขึ้นเมื่อมีตําแหน่งว่างของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ตําแหน่งต่าง ๆ 

ดังนี้

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า 

  (Senior Executive Vice President: SEVP)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า 

  (Executive Vice President: EVP)

 • ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President: VP)

 โดยมีกลไกการบริหาร ดังนี้

 • คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. 

  (PTT Group Management Committee: PTTGMC)

 • คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. - Minor 

  (PTT Group Management Committee-Minor: 

  PTTGMC-Minor)

 • คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากร

  บุคคล (Human Resources Group Alignment 

  & Coordination Management Committee: HRAC)

 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล

  ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  (Human Resources Management Committee: HRMC)

 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 

  (Corporate Human Resources Committee: HRC)

 ผลการดําเนินการ ป 2560

 • การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

EVP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

  - จํานวน Pool Member  30 ราย  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2560)

  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

 27 ราย (ปี 2551 - 2560)

 • การเตรียม EVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ VP 

ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

  - จํานวน Pool Member 121 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2560)

  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

 45 ราย (ปี 2552 - 2560)

 • การเตรียม VP Pool Member  คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

ผจ.ส่วน ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)

  - จํานวน Pool Member 146 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2560)

  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

 153 ราย (ปี 2552 - 2560)

 ขอพิพาทดานแรงงาน

 ปตท. ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสําคัญในระยะเวลา 

3 ปีที่ผ่านมา 
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ครั้งที่ 4 ในปี 2559 - 2560 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

รายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ท่ีปรบัปรงุใหส้อดคลอ้ง

กับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 

Scorecard), DJSI Corporate Sustainability Assessment 

และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนําในระดับสากล โดยใช้ชื่อว่า 

“คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และ

จรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกจิของบรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน)” 

หรือคู่มือ CG ซึ่งสาระสําคัญที่ปรับปรุงในคู่มือการกํากับดูแล

กิจการที่ดีฯ ฉบับปัจจุบัน ได้แก่

 • เพิ่ม เติมช่องทางการร้องเรียนด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

 • เพิ่มเติมแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider 

Trading) โดยขอให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และ

ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจําเป็นต้องซื้อขาย

ให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อเป็นการสร้าง

ความโปร่งใส

 • เพิ่มเติมองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และ

การแต่งตั้ง เช่น การเป็นอิสระของประธานกรรมการ

 • เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและประธาน

กรรมการ
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 ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 

และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท. 

ตระหนกัถึงพนัธกิจสาํคญัในการมีระบบบริหารจัดการท่ีดี โปรง่ใส 

และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปตท. มุ่งหวัง

ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหาร

จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความม่ันใจในการลงทุน

และสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อ

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝา่ย รวมถงึทาํใหอ้งคก์รมกีารจดัการทีเ่หมาะสม 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลดีที่สุด ส่งเสริมความสามารถ

ในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

 นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ

กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลายปี 2544 

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในดา้นการกํากับดแูลกิจการ

ที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดให้ ปตท. จัดทํานโยบายเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน 

ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ

องคก์รทีไ่ดม้าตรฐานและเปน็แนวทางทีถ่กูตอ้งไวใ้นข้อบงัคบัของ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมท้ังได้กําหนดระเบียบบริษัท

วา่ดว้ยการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ใีนป ี2544 ซึง่ไดม้กีารแกไ้ขทบทวน

ในปี 2557 และจัดทําคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 

ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนาม

รับทราบและถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกในปี 2546 และปรับปรุงอย่าง

ตอ่เนือ่งอกีจาํนวน 4 ฉบับ ในป ี2548 ปี 2552 ปี 2556 และปรับปรุง
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 • เพิ่มเติมคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง

 • เพิม่เตมิเรื่องการประเมนิผลการปฏบัิตงิานและการพัฒนา

คณะกรรมการ

 • เพิ่มเติมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

เรื่องการป้องกันการฟอกเงิน

 • เพิม่เติมแนวปฎิบตัิเรื่อง การรับ การให้ของขวัญ ทรัพยส์ิน 

หรือประโยชน์อื่นใด

 ทั้งนี้ ปตท. กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย

ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติ

ชัน้นาํ เป็นองค์กรที่มศัีกยภาพเป็นเลศิเพื่อพัฒนาขดีความสามารถ

ในการแข่งขัน (Competitiveness) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

รว่มกัน (Create Shared Value: CSV) และสร้างประโยชน์ตอบแทน

ที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance: CG) 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance Policy) 

 ปตท. มีการทบทวนปรบัปรงุนโยบายและคูมื่อ CG ตามโอกาส

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง

ในการทํางาน เพื่อให้เห็นถึงคํามั่นสัญญาในการนําไปปฏิบัติ

อย่างเปน็รปูธรรม โดยคณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้

 1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่น

ที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable 

Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value 

และ Ethics มาใช้ในการดําเนินงาน มีโครงสร้างการบริหาร

ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และ

ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

 2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท

และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่

ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

 3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนด

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สําคัญของ ปตท. โดย

จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการ

ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ

บัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ 

 4. คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผู้นําในเรื่องจริยธรรม 

เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรองงานที่มี

ความสําคัญอย่างรอบคอบ

 6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง

รายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 

 7. คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากําหนดมาตรฐาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เ ป็นแนวทาง

ในการประพฤตปิฏบิตั ิควบคูไ่ปกบัข้อบังคบัและระเบยีบของ ปตท. 

 8. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของ 

ปตท. ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่าง

เพียงพอ เชือ่ถือได ้และทันเวลา เพื่อให้ผูถ้ือหุน้และผู้มีสว่นได้เสีย

ของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่อง

การให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนท่ัวไป

 9. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้ผู้ถือหุ้น ปตท. จะได้รับ

การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศ 

และมีช่องทางในการสื่อสารกับ ปตท. ที่เหมาะสม

 10. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจดัให้มรีะบบการคัดสรรบุคลากร

ที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริหารที่สําคัญทุกระดับอย่าง

เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

 11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชนั รวมทัง้ปฏบัิตติามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน

 ปตท. ได้เผยแพร่คูมื่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับนักลงทุน

และผู้สนใจต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียนําไปใช้เป็นประโยชน์ 

หรือนําไปใช้อ้างอิงได้บนระบบเครือข่าย PTT Intranet และ

บนเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว 
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การกํากับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผูถือหุน

 

 ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกําหนดทิศทาง

การดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสําคัญ

สําหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม และ

พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อ

ทําหน้าที่กํากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ

โดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสําหรับ

การพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

 1.1 กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน
 

 ปตท. ไดก้าํหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปลีะครัง้ ภายใน

เวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ ปตท. และ

ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ

ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้อง

ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

 ทัง้นีใ้นปี 2560 ปตท. ได้จดัการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นในวันศกุร์ที่ 

28 เมษายน 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 

ศนูยก์ารค้าเซน็ทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น 

 1.2 การแจงเชิญประชุมลวงหนา

 ในปี 2560 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปีในวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยได้เปิดเผยมติ

การประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและ

แจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. 

จะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด

วาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สําคัญและจําเป็นสําหรับ

การตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุม

ที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจําปีพร้อมทั้ง

เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่ ปตท. กําหนด โดยจัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ

เชิญประชุมส่งออกวันที่ 7 เมษายน 2560 และได้ทําการประกาศ

ลงในหนังสือพิมพ์รายวันท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 

3 วัน (วันที่ 22 - 24 เมษายน 2560) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุม

ผูถ้ือหุน้เป็นการล่วงหน้าเพียงพอสาํหรับการเตรียมตัวกอ่นมาเข้า

ร่วมประชุม 

 ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นําข้อมูลหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ 

ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 

2560)

 1.3 การดําเนินการประชุมผูถือหุน
 

 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง ประธานที่ประชุม

จะแนะนาํคณะกรรมการ คณะผู้บรหิาร ผู้สอบบญัชขีองบรษิทั และ

ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ 

แล้วจึงชี้แจงกติกาท้ังหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท. รวมถึง

การใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน และเมือ่

มีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถาม

คําถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม

เพียงพอ จากน้ันประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่าง

ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม แล้วจึงให้

ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ สําหรับวาระการเลือกตั้ง

กรรมการ ประธานฯ จะดาํเนินการให้ผูถ้ือหุน้ลงมติเปน็รายบคุคล

 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม 

และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกว่าหนึง่ในสามของจาํนวนหุน้

ที่จาํหน่ายได้ทัง้หมดอาจขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก

ที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา

ระเบียบวาระที่กําหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กําหนดไว้ใน

ขอ้บงัคบัของ ปตท. ท้ังนีใ้นการประชุมผูถ้อืหุ้นสามัญประจําป ี2560 

ไม่มีการเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

 อนึ่ ง  ในการประชุมทุกครั้ งจะมีการจดบันทึกรายงาน

การประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และสรปุดว้ยการลงมตพิรอ้มกบั

นับคะแนนเสียง ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง

ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 
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2560 ได้กําหนดการประชุมเวลา 09.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม

รวมจํานวนท้ังสิน้ 2,618 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,125 ราย และรับมอบฉันทะ 1,493 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังสิน้ 2,040,915,542 

หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.45 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของ ปตท. จํานวนท้ังสิ้น 2,856,299,625 หุ้น 

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย 

กรรมการ

  1.  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

  2.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  3.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 

  4.  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  5.  นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

  6.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการสรรหา

  7.  นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

  8.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

  9.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 10.  นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 11.  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 12. นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 13. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 14.  นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 15.  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผูบริหาร

  1.  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ

  2.  นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

  3.  นางนิธิมา เทพวนังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

  4.  นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความย่ังยืน  

 นอกจากนี้ ยงัมผู้ีบรหิารระดับรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผูช้ว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บรหิารจากบรษัิทกลุ่ม ปตท. ที่อยู่ดา้นหน้า

เวที พร้อมที่จะชี้แจง และให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย
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ผูสอบบัญชี

  1.  นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  2.  นางสาวเมธาวี สวยสม สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  3.  นางสาวรุ่งอุทัย ทองสาย สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ปรึกษากฎหมาย (ทําหน้าที่ตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

  1.  นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา  บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จํากัด 

  2.  นางสาวโชษิตา เดชารักษ์ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จํากัด 

  3.  นายสถาพร จําสุข บริษัทสํานักกฎหมาย เซ้าท์ เอเชีย จํากัด

  4.  นายกันย์ วัชระกร บริษัทสํานักกฎหมาย เซ้าท์ เอเชีย จํากัด

ผูถือหุน (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 13.16 น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมท้ังสิ้น 4,514 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,829 ราย และรับมอบฉันทะ 2,685 ราย

รวมเป็นจํานวนหุ้นท้ังสิ้น 2,358,013,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.55 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด

 

 1.4 แนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแยงของผลประโยชนสําหรับการประชุม
 

 คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแย้งของ

ผลประโยชนท์ัง้ทีเ่ปน็แบบรายงานประจําป ีและแบบรายงานใหม่ระหวา่งปกีรณมีกีารเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ  ผูม้สีว่นได้เสยี 

หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องน้ัน ๆ

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านน้ันจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อ

ขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ัน ๆ 

 

 1.5  การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน
 

 ในปี 2560 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 28 เมษายน 2560) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจดบันทึกรายงาน

การประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจํานวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ 

วิธีการนบัคะแนนเสียง และผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระไวอ้ยา่งครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรพัยฯ์ และคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ภายในกําหนด 14 วัน รวมท้ังได้เผยแพร่รายงานการประชุม วีดิทัศน์ ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์

ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย
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2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 

 ปตท. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่าจะถือ

หุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ตามจํานวนหุ้นที่ถือ) 

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดย

ไมค่าํนงึถงึเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเชือ่ ฐานะทาง

สงัคม ความพกิาร หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง โดยในวนัประชมุ

ผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดเตรียมที่นั่งสําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ

หญิงมีครรภ์ไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด รวมท้ังจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอย

อํานวยความสะดวก ทั้งนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและ

จดัทาํเปน็ภาษาองักฤษเผยแพร่พรอ้มภาษาไทย รวมท้ังกาํหนดให้

กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม

พิจารณาในวาระน้ัน ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สําหรับ

ผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจํากัด

 

 2.1 การเสนอวาระการประชมุเพิม่เติมและเสนอชือ่
   บุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการ
 

 สาํหรบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจาํป ี2560 ปตท. กําหนด

หลักเกณฑ์ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้

สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง

เป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณากําหนด

เป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้น

มีส่วนร่วมในการกํากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

โดยให้สทิธผู้ิถอืหุ้นทา่นเดยีว หรอืหลายท่านที่มสีดัสว่นการถอืหุ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้นและ

จะต้องถือหุน้บริษทัในสัดสว่นดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 

1 ป ี เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ปตท. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปีตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2559 เพื่อเตรียมการ

ในกรณีต้องเสนอชื่อกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (คนร.) ตามระเบยีบสาํนักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2557

 ทั้งนี้ ปตท. ได้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 

จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งต้ัง

เปน็กรรมการในระยะเวลาดงักลา่ว ซึง่เลขานกุารบรษิทัไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว

 2.2  การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน
   ในการประชุมผูถือหุน 

 

 เช่นเดียวกับการดําเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุม

ผูถ้อืหุ้น ประจําปี 2560 ปตท. ได้อาํนวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้น

ทุกราย ต้ังแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุมให้สะดวก เพียงพอ

กบัจํานวนผู้ถือหุน้ทีจ่ะมาเขา้รว่มประชมุ รวมทัง้จดัให้มีเจา้หนา้ที่

คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถอํานวย

ความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น การจัดห้อง

ประชุมสํารองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบระหว่าง

ห้องประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดบริการ

ตรวจรับเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า 5 วัน การจัดเจ้าหน้าที่

ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง การขยาย

ระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระ

การประชุมสุดท้าย การนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ดว้ยการใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและการลงคะแนนเสยีง 

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรอง

สําหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม 

 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจําปี

ของ ปตท. เป็นคนไทย และดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

ภาษาไทย แต่ ปตท. ได้จัดทําเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษา

องักฤษ สําหรับผูถ้อืหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาต ิและจัดทาํเวบ็ไซต์

ของ ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมท้ังจดัให้มพีนักงานที่มคีวามเชีย่วชาญ

ทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ในกรณี

ที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยซักถามข้อสงสัย

หรืออภิปรายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดให้มีการสื่อสาร

ที่เหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคําถามและคําตอบ

สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาประโยชน์ 

และอํานวยความสะดวกในการสื่อสารสําหรับผูถ้อืหุ้นชาวต่างชาติ
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 2.3  การมอบฉันทะ
 

 เพือ่รกัษาสทิธใิหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้ประชมุ ประจาํป ี2560 

ดว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่หรอืกรรมการอสิระ

ของ ปตท. ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

ที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบ

ฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะ

เสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิดเผยแบบ

หนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมท้ังรายละเอียดและข้ันตอนต่าง ๆ 

บนเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทาง

อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น  

3.  บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 

 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญ

ในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ังภายในบริษัท

และภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม โดยแบง่กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีของ ปตท. ออกเปน็ 6 กลุม่ 

และกาํหนดพันธกิจเปน็เป้าหมายในการตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุลดังต่อไปนี้

ต่อประเทศ   สร้างความม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาว 

โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม

เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจที่มี

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ถือหุ้น   ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ด ีและมกีารขยายธุรกจิให้เตบิโต

ต่อเนื่องอย่างย่ังยืน 

ต่อลูกค้า   สร้างความพึงพอใจและความผกูพนัแก่ลกูค้า

โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ทีม่คีณุภาพในระดบัมาตรฐานสากลดว้ยราคา

เป็นธรรม 

ต่อคู่ค้า   ดําเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็น

ธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์

และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน

ในระยะยาว

ต่อพนักงาน  สนบัสนนุการพฒันาความสามารถการทาํงาน

ระดับมอือาชพีอย่างตอ่เนือ่ง ใหค้วามมัน่ใจใน

คณุภาพชวีติการทํางานของพนักงานทัดเทยีม

บริษัทช้ันนํา เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 3.1 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียท้ัง 6 กลุม
  

 3.1.1 ประเทศ 

 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ มีภารกิจสําคัญ

ในการขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติและวิสัยทัศน์ 

ให้ประเทศไทยมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีพันธกิจ

ในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหา

พลังงานในปริมาณที่เพียงพอมีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคา

เป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 ปตท. กาํหนดทิศทางและกลยทุธก์ารดาํเนินงานใหส้อดคลอ้ง

กับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายกระทรวง

พลังงาน และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยมีบทบาทในด้านต่าง ๆ

ดังนี้

 1) ด้านการสร้างความมัน่คงทางพลังงาน มกีารลงทนุพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณ

การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น เช่น ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีรับ

ก๊าซธรรมชาติ (LNG Receiving Terminal) LPG Import Facilities 

คลังนํ้ามันและสถานีบริการน้ํามัน สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพ

ก๊าซธรรมชาตจิากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยนํา้ (Floating Storage 

and Regasification Unit: FSRU) การลงทนุในธรุกิจแบตเตอร่ีและ

ไฟฟ้า เป็นต้น ทางด้านการจัดหาพลังงาน ปตท. มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ให้มี

ปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น การจัดหา

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ การนําเข้าจากต่างประเทศ 

และในรูปแบบการจัดหา LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied 

Natural Gas) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ 
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 2) ด้านการสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ได้จัดหาพลังงาน

ในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ทรัพยากรปิโตรเลียม ผ่านธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกล่ัน

น้ํามัน และธุรกิจปิโตรเคมีที่ทําให้เกิดการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง

อีกมากมาย รวมถึงการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุง

ประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้

ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และการเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 3) ด้านการสร้างความย่ังยืน โดยส่งเสริมการลงทุนด้าน

การวิจัยและพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง

การคิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลชุมชนทางการเกษตร สนับสนุน

การดําเนินการในห่วงโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

 3.1.2 สังคม ชุมชน 

 ปตท. มุง่มัน่ในการเป็นองค์กรที่คาํนึงถึงการเติบโตรว่มกนักบั

สังคมชุมชน และการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้า ควบคู่ไปกับ

การรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยนําเป้าหมายการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals) มากาํหนดเปน็แนวทาง

การดําเนินงานเพื่อสังคม ในด้านการพัฒนามนุษย์ในทุกมิติ 

ครอบคลมุต้ังแตก่ารศกึษาและการพฒันาศกัยภาพ และมาตรฐาน

คุณภาพชีวิต สร้างการเข้าถึงพลังงานทางเลือกอย่างเหมาะสม 

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

ทั้งทางบกและทางทะเล ตลอดจนปลูกและดูแลรักษาป่าเพื่อ

กักเก็บก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้และ

ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ จนนําไปสู่การร่วมสร้างสังคม

สู่ความย่ังยืน หรือ “Sustainable Growth for All”

 อนึ่ ง  รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในหัวข้อ 

“สานพลังสู่ความยั่งยืนร่วมกัน” และรายงานความยั่งยืน

ปี 2560 (Corporate Sustainability Report 2017)

 3.1.3 ผู้ถือหุ้น 

 กลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน (Sustainable Growth 

Strategy) ถูกนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ปตท. ให้เป็นองค์กร

ที่มีความเป็นเลิศในด้านการดําเนินงาน (High Performance 

Organization) โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุน

มั่นใจว่า ปตท. จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความย่ังยืน 

เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 

 กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงาน 

รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง

ของ ปตท. อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

 สาํหรบัป ี2560 ปตท. ได้มีกาํหนดแผนงานจัดกิจกรรมในวนัที ่

31 ตุลาคม, 1 - 2 พฤศจิกายน 2560 โดย ปตท. นําส่งหนังสือเชิญ

และเอกสารตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนเพือ่พกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจําปี 2560 (วันที่ 3 เมษายน 2560) โดยทางไปรษณีย์ เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. 

อนึ่ง เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้า

เยี่ยมชมกิจการของ ปตท. จํานวนมาก ประมาณ 2,193 คน ปตท. 

จงึกาํหนดใหใ้ชว้ธิกีารจบัสลากในการคดัเลอืกผูม้สีทิธเิขา้เยี่ยมชม

กิจการเช่นเดียวกับที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและคณะทํางาน

การกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นสักขีพยาน กําหนดจับฉลาก

ในวนัที ่19 กนัยายน 2560 และประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้เยี่ยมชม

กิจการของ ปตท. บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ได้

ดาํเนนิการแจ้งผูม้สีทิธเิข้าเยีย่มชมกจิการของ ปตท. ทางโทรศัพท์

เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. โดยกิจกรรม

ดังกล่าวจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ สถาบัน

พัฒนาศักยภาพธุรกิจนํ้ามัน (Oil Business Academy: OBA) และ

ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (Amazon Inspiring Campus: AICA) 

รับฟังข้อมูล และพาเยี่ยมชมห้องจําลองการเรียนรู้ สถานีบริการ

น้าํมนั นํ้ามนัหล่อลืน่ นํ้ามนัอากาศยาน และ LPG และโรงค่ัวกาแฟ 

จํานวน 240 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 80 คน ซึ่ง ปตท. จะนํา

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงการทํางานในปีถัดไป

 สําหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการในคร้ังต่อไป 

(ประจําปี 2561) สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียด

โครงการได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหากเป็นสถานที่เยี่ยมชม

เดมิ ปตท. ขอสงวนสทิธิ์สาํหรับผูถ้อืหุ้นที่ยงัไมเ่คยเขา้ร่วมกจิกรรม

เท่านั้น
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 กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. 

 ปตท. ได้จัดกิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. อย่างต่อเนื่อง

มาต้ังแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสร้าง

และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ฯ 

รวมถึงเป็นการตอบแทนความเชื่อมั่นที่ได้ลงทุนระยะยาว

ในหุ้นกู้ของ ปตท. ท้ังนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในปี 2560 ยังคงมี

ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นกู้ฯ 

ที่มีจํานวนกว่า 23,000 ราย อาทิ

 • นิตยสารรายไตรมาส Happiness ที่ใช้เป็นช่องทางใน

การสื่อความข้อมูลองค์กร ให้ความรู้ทางด้านพลังงาน 

และบทความน่าอ่านต่าง ๆ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง

อย่างครบครัน

 • กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่ม ปตท. จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ 

คร้ังที่ 1 เยี่ยมชมโรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS) สถาบัน

วิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัด

ระยอง ในเดือนเมษายน คร้ังที่ 2 เยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจ

คาเฟ่อเมซอน (Amazon Inspiring Campus: AICA) 

และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ํามัน (Oil Business 

Academy: OBA) ในเดือนมิถุนายน และคร้ังที่ 3 เยี่ยมชม

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง ในเดือนตุลาคม

 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมสัมมนาและกิจกรรม

เวิร์กชอปประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมคอนเสิร์ต

ที่ยังคงได้การตอบรับที่ดีเสมอมา ซึ่งในปี 2560 ปตท. 

ไดจ้ดัคอนเสิรต์ประจาํป ีโดยเปน็การนาํบทเพลงพระราช-

นพินธ์ของรชักาลที่ 9 และบทเพลงอนัไพเราะมาผสมผสาน

กบับรรยากาศการเปล่ียนแปลงของท้อง “ฟ้า” ในชว่งเวลา

ต่าง ๆ จํานวน 2 รอบ 

 ทั้งนี้ ปตท. ยังคงมีแผนการพัฒนารูปแบบการดําเนินการจัด

กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มระดับความพึงพอใจของ

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล

การจัดกิจกรรมผ่านเว็บเพจ และช่องทางในการรับข้อมูล

ข่าวสารผ่านอีเมลเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. 

และให้เกิดความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

 กิจกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบัน 

 ในปี 2560 นอกเหนือจากกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุน เพื่อ

ชี้แจงข้อมูลผลประกอบการประจําไตรมาสแล้ว ปตท. ได้จัดให้

นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการและ

พบผูบ้ริหารเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็เป็นประจําปใีนชว่งเดือน

มกราคม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน 

(Amazon Inspiring Campus: AICA) และสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ธุรกิจนํ้ามัน (Oil Business Academy: OBA) โดยในการเยี่ยมชม

ดังกล่าว นักลงทุนและนักวิเคราะห์มีโอกาสทราบถึงทิศทางและ

โอกาสในการดําเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. จากผู้บริหารโดยตรง 

 3.1.4 ลูกค้า 

 ปตท. ดาํเนินธรุกิจทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ 

โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จําหน่ายคือ ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ลูกค้าธุรกิจน้ํามัน ลูกค้าธุรกิจก๊าซ 

และลูกคา้ธรุกจิโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังในกลุ่ม Business to Business 

(B2B) และกลุ่ม Business to Consumer (B2C) 

 ปตท. รับฟงัเสียงลูกคา้ เพื่อใชว้ิเคราะห์กาํหนดความต้องการ

และความคาดหวังของลูกค้า ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 

การเยี่ยมเยียนลูกค้า การสัมมนา การสํารวจความคิดเห็น ฯลฯ 

ซึ่งเป็นช่องทางที่ ให้สารสนเทศในด้านข้อมูลคู่แข่ง สภาพ

การแข่งขัน เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า การใช้ชีวิตของ

ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และความต้องการในอนาคต

ของลูกค้า โดยนําไปพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอื่น ๆ ได้แก่ 

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกจิพลังงาน นโยบายรัฐ กฎระเบยีบ 

นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบ

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารได้ตรงตามความต้องการและความคาดหวัง

ของลูกค้าท้ังในปัจจุบันและอนาคต

 ปตท. พฒันาระบบสนบัสนนุเพือ่เพิม่ความสะดวกใหก้บัลกูคา้

ในการทําธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบ 

e-Order ระบบ e-Billing ระบบ e-Payment และระบบ Direct 

Approved ช่วยให้ลูกค้าสามารถสืบค้นข้อมูล รับการสนับสนุน 

และทําธุรกรรมได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ปตท. พัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของศูนย์รับคําส่ังซ้ือและลูกค้าสัมพันธ์ 

ด้วยระบบ iMind เชื่อมโยง รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

เช่น อีเมล เว็บไซต์ ข้อมูลสมาชิกบัตร PTT Blue Card ฯลฯ 

เพื่อให้พนักงาน Contact Center ตอบสนองลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัยตลอดเวลา
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 ปตท. จัดทํามาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงาน

ที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ คู่มือ

การบรรจุก๊าซ คู่มือการเติมนํ้ามันอากาศยาน คู่มือมาตรฐาน 

Contact Center เป็นต้น โดยมีวิธีการตรวจประเมินผลตาม

มาตรฐานบริการตามระบบ QSHE MS, Mystery Shopper, Mobile 

Lab ตามระยะเวลาที่กาํหนด เพื่อให้มัน่ใจว่าบคุลากรสามารถสร้าง

ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้สมํ่าเสมอ

 ปตท. พฒันาวธิกีารบรหิารความสมัพันธก์บัลกูคา้ใหเ้หมาะสม

กับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้า เพื่อนําไปสู่การซื้อซ้ํา และบอกต่อ 

อันเป็นระดับความสัมพันธ์เป้าหมายสูงสุด มีระบบการประเมิน

ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าที่มี

ต่อ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งผ่านการวิจัยสํารวจความ

พงึพอใจประจาํป ีทีม่กีารพฒันาวธิกีารและขอ้คําถามอยา่งตอ่เนือ่ง

โดยพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าโดยตรง เพื่อให้

ผลการสํารวจสะท้อนการดําเนินงานในปัจจุบัน และเพิ่มโอกาส

ในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจนมากข้ึน ท้ังน้ีมีการรวบรวม

และวิเคราะห์ความไม่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 

Contact Center การเข้าพบลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถ

ทราบถึงสัญญาณชี้บ่งล่วงหน้า นําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่าง

ทันท่วงที ป้องกันการสูญเสียลูกค้า และการแทรกแซงจากคู่แข่ง

 ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรงของ

ผลกระทบ โดยกําหนด Service Level Agreement สําหรับ

ข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ท้ังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไข

ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ข้อร้องเรียน

ทุกประเภทจะต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 24 ช่ัวโมง 

และมีการตอบกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลังที่มีการแก้ไขแล้ว

เสร็จ มีการสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของ 

ปตท. พร้อมแจ้งแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว สร้างความม่ันใจ

ให้กับลูกค้า มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา และจะยังคงใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. ต่อไปในอนาคต

 ทั้งนี้  ปตท. ใส่ใจด้านความสะดวกและความปลอดภัย

ของลูกคา้อย่างตอ่เนือ่ง จงึไดด้าํเนนิโครงการตา่ง ๆ  เชน่ โครงการ 

PTT Tune Up ให้บริการตรวจเช็กเครื่องยนต์ และปรับจูน

เครื่องยนต์ฟรี โดยในปี 2558 ได้เปิดตัวโครงการสถานีบริการ

ตามแนวคิด “Friendly Design” เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น

 3.1.5 คู่ค้า 

 ผู้ค้า เป็นผู้มีส่วนได้เสียสําคัญในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน

ปตท. จึงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค

บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญา

อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็น

กระบวนการสําคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ 

ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิกจิการ ปตท. จงึกาํหนดหลกัเกณฑ์

และข้ันตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากน้ัน ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้เติบโต

อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้ ปตท. จึงให้

ความสําคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนา

ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทํากระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของผู้ค้า เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่าง

ยั่งยืนให้ประสบความสําเร็จ โดยมีปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

3 ปัจจัย คือ

 1)  นโยบายและทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน

 นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้าง

ความตระหนักให้แก่พนักงานภายในองค์กร และสังคมภายนอก

รับทราบถึงความมุ่งมั่น และทิศทางการดําเนินงานขององค์กร 

ดงันัน้ ในป ี2558 ปตท. จงึออกนโยบายการจดัหาและบรหิารงาน

ผู้ค้าอย่างย่ังยืนกลุ่ม ปตท. 

 เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

ใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการบรหิารองคก์รอยา่งยัง่ยนื และเหมาะสม

มากขึน้ ปตท. จึงทบทวนแนวทางการปฏบิตัอิยา่งยัง่ยนืของผูค้า้ 

ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC) 

และประกาศใช้เปน็คร้ังที่ 3 เมือ่วนัที่ 3 สงิหาคม 2558 โดยกําหนด

เนือ้หาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ขอ้กาํหนด ข้อบังคบั และกฎหมาย

ที่เกีย่วขอ้ง ตลอดจนประเดน็ที ่ปตท. ใหค้วามสาํคญั ประกอบดว้ย 

4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1.  จริยธรรมทางธุรกิจ 

 2.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3.  ความปลอดภัย 

 4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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 2)  การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า

  ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

 เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามทิศทางของ

องคก์ร ปตท. มกีารบรหิารจดัการผูค้า้โดยคาํนงึถงึผลกระทบดา้น

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (Environment, Social & 

Governance: ESG) ปตท. ได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลของกลุ่มงานสินค้า

และบริการ เพ่ือแบ่งระดบัการบริหารคูค่า้ เป็น 3 ระดับ คือ 1. กลุม่ 

Critical 2. กลุ่ม Key 3. กลุ่ม Manage เรียงตามลําดับความรุนแรง 

และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น สําหรับผู้ค้ากลุ่ม Critical จะได้รับ

การบริหารจัดการอย่างเขม้ขน้ นอกเหนือจากการลงนามรบัทราบ

แนวทางการปฏิบติัอยา่งย่ังยืนของผูค้า้ ปตท. แลว้ ตอ้งมีการตอบ

แบบประเมินการปฏิบัติอย่างย่ังยืน (Sustainability Performance 

Assessment) ซึ่งหากผู้ค้าประเมินตนเองแล้ว คะแนนไม่ถึง

ตามเกณฑ์ที่กําหนดจะต้องจัดทําแผนงานและกรอบเวลาใน

การปรบัปรุง (ESG Corrective Action Plan) ทัง้นี ้ปตท. ขอสงวนสทิธิ์

ในการเข้าตรวจสอบ (Auditing) ผลการประเมินตนเองของผู้ค้า 

โดยในปี 2560 คณะทํางาน ปตท. ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ได้เข้าตรวจประเมินการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของผู้ค้ากลุ่ม 

Critical จํานวน 6 บริษัท โดยผลคะแนนในภาพรวม ผู้ค้าอยู่ใน

เกณฑ์ดี นอกจากนี้ ปตท. ยังดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

การดําเนินงานอย่างย่ังยืนของผู้ค้า โดยคัดเลือกผู้ค้าหลักที่มี

ลกัษณะการดาํเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั ESG เข้ารว่มอบรมหลกัสตูร

การพัฒนาศักยภาพด้านความย่ังยืนของผู้ค้า และฝึกปฏิบัติ

การประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนของบริษัทตนเอง เพื่อ

วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปตท. ต่อไป

 นอกจากนี ้เพือ่ตอบสนองการดาํเนนิการดา้น Pride ในการเปน็

องค์กรโปร่งใส ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  ไ ด้ลงนามในบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรฐัวสิาหกจิ  และหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ  เพื่อใหก้ารขับเคลือ่น

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของ

รัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต นําไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจได้อย่างประสบ

ผลสําเรจ็ตามหลกัธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล โดยในสว่นของ

การให้และการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจดัจา้ง ปตท. ได้เปดิเผย

ขอ้มลูการจัดหาพัสด ุโดยปฏบัิตติามประกาศคณะกรรมการข้อมลู

ข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล

การพิจารณาการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น

ข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง

พระราชบัญญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปิดเผย

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นรายเดือนผ่านเว็บไซต์ 

www.pttplc.com เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ การดําเนินการ

ดังกล่าวจะได้รับการประเมินเป็นประจําทุกปี โดยปี 2560 

การประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. 

ได้คะแนน 100% 

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ปตท. ได้ปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

จึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยกําหนดให้มีการเปิดเผยแผน

การจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคากับ 

ปตท. สามารถบรหิารจัดการในการเตรยีมความพรอ้มเขา้เสนองาน

ได้ล่วงหน้า ปัจจุบัน ปตท. ได้เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจําปี 2561 แล้วบนเว็บไซต์ www.pttplc.com 

 ปตท. มีกระบวนการตรวจสอบการจัดหาพัสดุประจําปี โดย

คณะกรรมการกํากับดูแลตรวจสอบการพัสดุ (คตพ.) ซึ่งแต่งตั้ง

ตามระเบียบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ 

มีหน้าที่กํากับดูแลกระบวนการจัดหาพัสดุให้เกิดความโปร่งใส 

โดยในปี 2560 คตพ. ได้สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของงานจัดหา

พัสดุทุกหน่วยธุรกิจของ ปตท. จากผลการตรวจสอบของ คตพ. 

ในปี 2560 ผูบ้ริหารไดมุ้ง่มัน่ในวิสยัทศัน์ในการเป็นองค์กรโปร่งใส 

จงึกําหนดให้มตีวัชี้วดั (KPI) ของทุกสายงานให้ถกูตอ้งตามระเบยีบ

และข้อกําหนด โดยนําผลจากการตรวจสอบในปี 2559 มาเป็น

พื้นฐานและหน่วยงานจัดหาได้จัดทําแผนและดําเนินการเพื่อลด

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ด้วยการฝึกอบรมพนักงานในหลักสตูรปฐมนเิทศ

และการจัดทําเนื้อหาในหลักสูตร Procurement Academy 

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะบรรจุเป็น Organization Knowledge 

โดยจะต้องอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ 

 นอกจากนี้ ไดม้รีะบบการตรวจรับงาน ( Material Receive (MR) 

on Web) ที่ให้หน่วยงานผู้ใช้ประเมินผลการดําเนินงานของผู้ค้า

ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านการส่งมอบ 

(Delivery) การให้บริการ (Service) ด้านการดําเนินงาน 

(Performance) ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

(SSHE) ด้านความย่ังยืน (Sustainability) โดยเบื้องต้นจะแจ้ง

ผลการประเมินแก่ผู้ค้าที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้ารับทราบ เพื่อนําไป

ปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ปตท. ได้ลงนามข้อตกลง

คณุธรรม (Integrity Pact) เป็นการตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ และผู้เข้าร่วมเสนอราคา ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด 

รวมท้ังจะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สําคัญในทุกกระบวนการ

อย่างโปร่งใสใน “โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก

เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2” และ “โครงการ LNG Receiving Terminal 

แห่งใหม่ จังหวัดระยอง” โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว 

160 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



การกํากับดูแลกิจการ

และได้รับเกียรติจากนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กร

ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 

ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ร่วมในพิธี

 การลงนามในข้อตกลงคุณธรรมในโครงการดังกล่าว เป็น

การลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) กับ

ผู้แสดงความประสงค์จะซื้อเอกสารประมูลราคาล่วงหน้า และ

ผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ ปตท. ในการเป็นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจ

ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ดําเนินงานตามแนวนโยบายการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล รวมถึงการมีกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้างที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 สําหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 

ส่วนที่ 2 จะเพิ่มความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ และเพิ่ม

กําลังการส่งก๊าซธรรมชาติจากฝ่ังตะวันออกไปยังโครงข่ายระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวันตก อีกท้ังเป็นการเพิ่มความม่ันคง

ในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้า

วงันอ้ย โรงไฟฟา้พระนครเหนอื และโรงไฟฟา้พระนครใต ้เพือ่รองรบั

ความต้องการไฟฟ้าในอนาคต โดยโครงการฯ มีกําหนดแล้วเสร็จ

ภายในปี 2564  ส่วนโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ 

จังหวัดระยอง เป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่าย

ก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อรองรับการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG) ในปริมาณ 7.5 ล้านตันต่อปี มีกําหนดแล้วเสร็จภายใน

ปี 2565 

 3) การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วน

เกี่ยวขอ้งเป็นอีกปจัจัยทีส่าํคญัในการขับเคลือ่นให้การดําเนินการ

ทั้งหมดนี้สัมฤทธิผล ปตท. จึงให้ความสําคัญในการพัฒนา

ศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหาร และ

พนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ผ่าน

การอบรม สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

(Knowledge Management: KM) เพือ่ใหส้ามารถบรรลวุตัถุประสงค์

ดา้นความย่ังยนืสูก่ารบรหิารจัดการผู้คา้ นอกจากนี้ ปตท. ไดส้รา้ง

ความพร้อม และสื่อความให้แก่ผู้ค้าควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ค้า

เตรียมการพัฒนาการดําเนินธุรกิจของตนให้เป็นไปตามแนวทาง

ความย่ังยืน หรือแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. 

(PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) 

 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง ปตท. 

กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท. 

ทั้งในด้านผลการดําเนินการ ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2560 ปตท. ได้จัดงาน

สัมมนาผู้ค้า (Supplier Relationship Management Seminar: 

SRM) จํานวน 4 ครั้ง โดยเป็นการจัดงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ/

สายงาน จํานวน 3 ครั้ง และการจัดสัมมนาผู้ค้าหลักจาก

ทุกหน่วยงาน 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

กลุมผูคา วันท่ีจัดงาน

ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช   3  กรกฎาคม 2560

ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง 28  สิงหาคม 2560

ผู้ค้าของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 17 ตุลาคม 2560

 การจัดสัมมนาผู้ค้าของ ปตท. จะมีการสื่อความ ถ่ายทอดทิศทางการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตามกลุ่มผู้ค้า 

โดยหัวข้อการสื่อความและการจัดกิจกรรมสัมมนาในปี 2560 ประกอบด้วย

 • ทิศทางการดําเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ ปตท. 

 • นโยบายและทิศทางการจัดหาสินค้าและบริการ ปตท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • การจัดหา การบริหารจัดการผู้ค้า และการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน

 • การจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันระหว่างพนักงานจัดหาและผู้ค้า ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ

ของผู้ค้ามากขึ้น ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี และก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) ต่อไป 

 • การจัดทําเวิร์คชอปการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ให้กับผู้ค้า เพื่อให้เกิดความย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริง
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 สําหรับงานสัมมนาผู้ค้าหลักจากทุกหน่วยงานที่ดําเนินการ

จัดหาสินค้าและบริการให้ ปตท. จัดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 

ภายใต้แนวคิดหลัก Together towards Tomorrow “ก้าวไป

ข้างหน้าร่วมกันอย่างย่ังยืน” ถ่ายทอดทิศทางธุรกิจควบคู่

ความโปรง่ใส ร่วมสรา้งสงัคมปราศจากคอรร์ปัชนั พรอ้มถา่ยทอด

ข้อมูลให้แก่ผู้ค้ารับทราบทิศทางและแนวทางการดําเนินธุรกิจ 

ปตท. ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์ของการเป็น Thai Premier 

Multinational Energy Company รวมถึงกล่าวถึงแผนการดําเนิน

ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรปรับตัวให้ทันสถานการณ์และต่อยอด

ความยั่งยืนร่วมไปกับ ปตท. โดยวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานจากบริษัทผู้ค้า พนักงานจัดหาสินค้า

และบริการและหน่วยงานผู้ใช้ ปตท. และตัวแทนจากบริษัทใน 

กลุ่ม ปตท. กว่า 350 คน 

 ปตท. กําหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางานและการใช้

เคร่ืองมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ

การทํางานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทํางานเป็นพิเศษ ทั้งนี้ 

ปตท. จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า เพื่อประเมิน

ศักยภาพการดําเนินงาน โดยเฉพาะด้านความม่ันคง ปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงานของบริษัท

ผู้ค้าต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติตน การดําเนินการในพื้นที่

การทํางานของ ปตท. และปฏิบัติงานตามข้อกําหนดในการเข้า

ทํางานในเขตปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดการปฏิบัติตนตามแต่ละ

ลักษณะงานไว้ 

 ปตท. ได้จดัทาํทะเบยีนผู้คา้ (PTT Approved Vendor List: PTT 

AVL) เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการด้วยวิธีประมูล 

เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกําหนดกลุ่มงาน และข้ันตอน

หรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. นั้น 

จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรง

กับความต้องการขององค์กร และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร 

(Partnership) กับ ปตท. อย่างย่ังยืน โดยในปี 2560 มีผู้ค้าที่ได้รับ

การอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. จํานวน 188 บริษัท จาก 

13 กลุ่มงาน

 เพื่อให้การจัดทําทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ ปตท. ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและคณุสมบตัิ

ของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน 

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ผูค้า้จะตอ้งไมเ่ปน็ผูล้ะทิง้งานของ ปตท. หรือสว่นราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 

 2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียน

ผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ กับ ปตท. 

ในกลุ่มงานน้ัน ๆ  ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นบัถดัจากวันทีถ่กูเพิกถอน 

ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. 

หรือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ปตท. 

จะไมร่บัเขา้เปน็ผูค้า้ในทะเบยีนผูค้า้ ปตท. จนกวา่จะมหีนงัสอืแจง้

แสดงหลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน 

 3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติ

อย่างย่ังยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct: SSCoC)

 นอกจากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว ปตท. ยังประเมิน

คณุสมบัตผิูค้า้ในด้านการดําเนนิงาน และแนวทางการปฏบัิตอิยา่ง

ยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย 

 หลงัจากผู้คา้สง่มอบสนิค้า/ บรกิารในแต่ละงวดงานแล้ว ปตท. 

จะประเมินผู้ค้า พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้ค้าทราบข้อดี/

ข้อควรปรับปรุงในการดําเนินงาน เพื่อพิจารณานําไปปรับปรุง

การดาํเนนิงานของผู้คา้เอง (Supplier Development) ให้ดยีิง่ขึ้นไป 

  นอกจากนี้ ในการจัดหาสินค้าและบริการ ปตท. จะสนับสนุน

ผู้ค้าในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูล

การจัดหาที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่น

มากกว่ารอ้ยละ 90 รวมถงึส่งเสรมิให้มกีารจัดหาสนิค้าจากในพื้นที่

ที่สถานประกอบการ ปตท. ต้ังอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดการสร้าง

เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกทั้งยังเป็น

การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

 3.1.6 พนักงาน

 (ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “พนักงาน” แล้ว)

 3.2 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
   สากล 

 

 ปตท. กําหนด ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ต้องเคารพกฎหมาย ข้อกําหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงามที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่เข้าไปลงทุน 

รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดยถือ

เป็นบรรทัดฐานข้ันต้นของการดําเนินงาน 
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 เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ต่าง ๆ ที่กํากับดูแลองค์กรอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปี 2560 

จึงจัดต้ังฝ่ายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance 

Department) ขึ้นภายใต้สํานักกฎหมาย เพื่อรวบรวมกฎระเบียบ 

ประเมินความเสี่ยง สนับสนุนหน่วยงานในองค์กรให้สามารถ

ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ตลอดจนติดตามตรวจสอบ 

และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวข้อง และจากการเริ่มนําระบบการบริหารจัดการด้าน

สิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความย่ังยืน 

กลุ่ม ปตท. ปี 2560 กลุ่ม ปตท. ได้ทําการทบทวนประเด็น

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการดําเนินธุรกิจตลอด

สายโซ่อุปทาน พบว่าประเด็นที่เป็นความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินงานของกลุม่ ปตท. คือ สภาพการทาํงานทีไ่มป่ลอดภยั 

สุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน ความเสี่ยงต่อการบังคับใช้

แรงงาน สิทธิชมุชนของพ้ืนทีป่ฏิบติัการ และสิทธิของชนกลุม่น้อย/

กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยแต่ละพื้นที่ที่มีประเด็น

ความเสีย่งไดจ้ดัทาํมาตรการควบคมุ และแผนการดาํเนนิงานดา้น

สิทธิมนุษยชนครบถ้วนร้อยละ 100 ของพื้นที่ ทําให้ปัจจุบันระดับ

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. ที่พบ อยู่ในระดับ

ที่สามารถควบคุมได้ โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ เป็น

ประจําทุกไตรมาส เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

สูงสุด จากการปฏิบัติตามระบบฯ อย่างจริงจัง และต่อเนื่องทําให้

ในป ี2560 ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนในประเดน็เรือ่งสทิธมินษุยชน รวมถงึ

ไดท้าํการเปิดเผยข้อมูลการดําเนนิงานตามหลักสากล 10 ประการ

ของ The United Nations Global Compact อย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2560 ได้ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานด้าน

สิทธิมนุษยชนจากระดับ GC Active เป็นระดับ GC Advanced 

 3.3  ขอพิพาทท่ีสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย

 ปรากฏอยูใ่น “ขอ้พพิาททางกฎหมาย” ซึง่เปดิเผยในแบบแสดง

รายการประจําปี (แบบ 56-1)

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดิเผยขอ้มลูเปน็ดชันชีีว้ดัความโปรง่ใสในการดาํเนนิการ

ทีส่าํคญั เป็นปจัจยัสาํคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน

และผู้มสีว่นได้เสยีทุกฝ่าย ปตท. จงึให้ความสําคญักบัการเปิดเผย

ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยํา และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ตระหนกัถงึความสาํคัญของการเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสใน

การดําเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม 

และเป็นธรรมสําหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

 4.1 การรายงานของคณะกรรมการ
   ทั้งท่ีเปนการเงินและไมใชการเงิน 

 ปตท. จดัทํารายงานประจําปี รายงานทางการเงนิ และรายงาน

ความย่ังยืน (Corporate Sustainability Report) เพื่อสื่อสาร

นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงผลการดําเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรายงานความย่ังยืน

ใช้แนวทางการรายงานของ GRI Sustainability Reporting 

Standards (GRI Standards) และ Oil and Gas Sector Disclosure 

(OGSD) ของ Global Reporting Initiative (GRI) เพ่ือใหก้ารเปดิเผย

ข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจ นอกจากนี้ 

ปตท. จดัใหม้กีารสอบทานข้อมลูในรายงานโดยหน่วยงานภายนอก

ตอ่เนือ่งเป็นปทีี่ 7 เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูมคีวามถูกตอ้ง ความโปร่งใส 

เชื่อถือได้ และกําหนดให้มีการดําเนินการต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ 

ปตท. จัดส่งรายงานความย่ังยืน ปี 2560 พร้อมกับรายงาน

ประจําปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์

ของ ปตท. www.pttplc.com

 4.2 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ต้ังแต่เดอืนตุลาคม 2544 ปตท. จัดให้มหีน่วยงาน

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ทํา

หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่อผู้ลงทุน

และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนําเสนอ

ผลการดําเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของ

ฝ่ายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพผล

การดําเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศได้รบัทราบอย่างเท่าเทยีมกัน สมํ่าเสมอ

และครบถ้วนตามความเป็นจริง นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดทํา

นิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ภายใต้ชื่อ “Happiness” ออกเป็น

รายไตรมาส เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อความข่าวสาร ข้อมูล

เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นกู้ และ

จดหมายข่าวรายไตรมาสเพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท. ภายใต้ชื่อ 

“PTT Bizway” โดยจัดทําเป็น 2 ภาษา เพื่อสื่อความวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ผลประกอบการรายไตรมาส การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของ ปตท. และกิจกรรมที่สําคัญ

ในชว่งเวลานัน้ ทัง้นี้ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่กบัหนว่ยงานไดโ้ดยตรง 

หรือผา่นทางเว็บไซต์ของ ปตท. ซึ่งมีขอ้มลูท้ังภาษาไทยและภาษา

อังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประกอบด้วย

ข้อมูลสําคัญ ๆ อาทิ
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 • ข้อมูลบริษัท

 • รายงานประจาํป ี(แบบ 56-2)/ แบบแสดงรายการประจาํป ี

(แบบ 56-1)

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้

 • เอกสารนําเสนอและเว็บแคสต์

 • Roadshow/ Conference

 • ปฏิทินกิจกรรม

 • จรรยาบรรณสําหรับนักลงทุนสัมพันธ์

 • ข้อมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 • การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

 • การดําเนินการตามนโยบายรัฐ

 • แผนงานที่สําคัญ

 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม

 • ผลการดําเนินงานด้านการเงิน

 • ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

 • กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญ

 โดย ปตท. ได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี

ความถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใสและท่ัวถงึ รวมท้ังการนําเสนอผลงาน

และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและ

ผู้เกี่ยวข้องท้ังในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด สรุปได้ดังนี้

 ทางตรง: ปตท. มีการนําเสนอผลการดําเนินงานให้แก่

นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ําเสมอ

ในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขา้รว่ม 

Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมกิจกรรม

พบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) 

และผู้เกี่ยวข้องสามารถทําการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบ

ผูบ้รหิาร ปตท. เพื่อสอบถามข้อมลูความคบืหน้าการดําเนนิกจิการ

ได้ตลอดเวลา สรุปกิจกรรมหลักปี 2559 - 2560 ดังนี้

กิจกรรม
กิจกรรม ป 2559

(จํานวน: คร้ัง)
กิจกรรม ป 2560

(จํานวน: คร้ัง)

Roadshow ต่างประเทศ 12 14

Roadshow ในประเทศ 7 6

Analyst Meeting 4 4

Press Meeting 2 2

Credit Rating Review 4 6

Company Visit/ Conference Call 54 46

ทางอีเมล/ โทรศัพท์ 8 - 10 คร้ังต่อวัน 8 - 10 คร้ังต่อวัน

ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย 

(Opportunity Day)

4 4

ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย

ต่างประเทศ (Foreign Opportunity Day)

- 2

นํานักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 5 5

นําคณะนักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ กําหนดจัด 1 คร้ัง 

(2 รุ่น)

(23 - 24 พฤศจิกายน)

กําหนดจัด 1 คร้ัง 

(3 รุ่น)

(31 ตุลาคม, 1 - 2 พฤศจิกายน)

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้ 12 15
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 ทางอ้อม: ปตท. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายงาน

สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ ปตท. และนิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. “Happiness” รวมท้ังจดหมายข่าวรายไตรมาส

เพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ “PTT Bizway”

 กรณีท่ีนักลงทุนและผู้เก่ียวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. โทรศัพท์ 0-2537-3518-9 

อีเมล: ptt-ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดําเนินงาน และโครงการต่าง ๆ รวมท้ังให้บริการ

ตอบคําถามและอํานวยความสะดวกในการติดตอ่แกส่ือ่มวลชนและสาธารณชนอย่างตอ่เนื่อง ในป ี2559 - 2560 มีการดําเนินกิจกรรม 

สรุปได้ ดังนี้ 

กิจกรรม
กิจกรรม ป 2559

(จํานวน: รายการ)
กิจกรรม ป 2560

(จํานวน: รายการ)

ทางอีเมล 277 411

ข่าวแจก/ ภาพข่าว 277 411

การแถลงข่าว 22 9

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 5 12

การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/ 

ดูงานในด้านต่าง ๆ

43 คณะ (1,920 คน) 46 คณะ (1,743 คน)

 4.3  การแจงขอรองเรียนและการเขาถึงขอมูล 

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ท้ังภายในองค์กรโดยระบบ 

Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์/ โดยทางโทรศัพท์/ โดยหนังสือแจ้ง/ โดยทางอีเมล แจ้งหน่วยงาน 

ฝา่ยผูล้งทนุสมัพนัธ ์สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั ฝา่ยสือ่สารองค์กร หรือศนูยบ์ริหารคาํสัง่ซือ้และลูกคา้สมัพนัธ์ 

ดังนี้

 โทรศัพท์  :  PTT Contact Center 1365, 0-2537-2000

 เว็บไซต์  :  http://www.pttplc.com

 อีเมล   :  ศูนย์บริหารคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์: 1365@pttplc.com

      ฝ่ายสื่อสารองค์กร: corporate@pttplc.com 

      สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท: corporatesecretary@pttplc.com 

      ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: ptt-ir@pttplc.com 

      สายด่วน CG: cghelpdesk@pttplc.com
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 ซึ่งข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ แก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการ

เรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้าผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมล ทุก 3 วัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือนไปยัง

ผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อดําเนินการ หากแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดําเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ และ

มีการติดตามในภายหลังอีกครัง้หนึ่งโดยสอบถามความพึงพอใจจากการใหบ้ริการโดยเจา้หน้าที ่Contact Center ท้ังนีผู้บ้ริหารติดตาม

สารสนเทศทัง้หมดเปน็ประจาํทกุเดือนเพื่อติดตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงและนํากลับมาใชเ้ปน็แนวทางปรับปรงุกระบวนการ สินคา้ 

และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2560 มีข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 

308,490 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เปน็เรื่อง บตัร PTT Blue Card บัตรสว่นลดพลังงาน NGV สถานที่ตัง้สถานบีรกิาร/ ร้านคา้ และโครงการต่าง ๆ  

 สําหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อสํานักตรวจสอบภายใน สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท 

และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยในปี 2560 ไม่พบข้อร้องเรียน

ด้านจริยธรรมที่มีนัยสําคัญ 

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง การประเมินผลกรรมการ 

การปฐมนิเทศกรรมการ การพัฒนากรรมการ

 

1. คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 

3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการด้วย

 ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริมและกล่ันกรอง 

การดําเนนิงานเกี่ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการและการบรหิารจดัการใหด้เีลศิ และในปี 2556 คณะกรรมการ ปตท. ได้จดัตัง้คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงองค์กร ปตท. เพื่อให้การดําเนนิการเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงของ ปตท. มคีวามชัดเจนมากยิ่งขึน้ และสอดคล้องกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

ปี 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังนั้น ในปัจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 5 คณะ 

เพื่อช่วยกล่ันกรองงานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่

ผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องทกุคณะประกอบด้วยกรรมการที่ไมเ่ปน็ผูบ้รหิาร และมคุีณสมบัต ิหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตามข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมท้ังมีการกําหนดบทบาทภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

ได้มีการขยายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้มีหน้าที่มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และติดตามการดําเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีสามารถดําเนินงาน

ด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ไดม้ีอาํนาจครอบคลมุถึงการวางกรอบแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นการทจุริตของ ปตท. ในป ี2558 

และปี 2559 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีการพิจารณาปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร เพือ่ใหเ้ปน็ปจัจบุนั

มากขึ้น และปี 2560 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทําหน้าที่กํากับดูแลกระบวนการ

บริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียด้วย

 ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้ง 5 คณะ มีบทบาทหน้าที่และการดําเนินการ ดังนี้
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 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําหนา้ทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยประชุมรว่มกบัศนูยบ์รกิารงานบัญชแีละสํานกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดินทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย รวมท้ังสารสนเทศ

ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจาํป ีรายงานทางการเงนิดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยสาํนกังาน

การตรวจเงนิแผ่นดนิ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาํคัญ ท้ังขอ้มลูทางการเงนิ และไม่ใชก่ารเงนิ ดําเนนิการบนพื้นฐานของข้อเท็จจรงิ

อย่างครบถ้วนและสมํ่าเสมอ

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งต้ังจากกรรมการ ปตท. 

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท 

1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ

 ตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

3. นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 • จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของ ปตท. โดยต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

 • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกํากบัดแูลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคมุ

ภายใน

 • สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

 • สอบทานการดําเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท.

 • สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระ

ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 • พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีโอกาสเกิดการทจุริตที่อาจมีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
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 • เสนอข้อแนะนําต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง และประเมิน

ผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 • พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.*

 • ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และ

อาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่า

จําเป็น

 • รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ ปตท. อยา่ง

น้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ยกเว้นรายงานผลการดําเนินงาน 

ในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงาน

ประจาํป ีพร้อมทัง้สง่รายงานดงักลา่วใหก้ระทรวงเจา้สงักดั

ของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

 • ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 

1 คร้ัง ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

 • เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะ

กรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรายงานประจําปีของ ปตท.

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ 

ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีด้วย

 • ดาํเนนิการให้ฝา่ยบรหิารจัดใหม้กีระบวนการรับและกาํกบั

ดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

 • กรณีที่การดําเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือ

การปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือ

ดําเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่าย

ของ ปตท. ได้

 • เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บังคบั วธิปีฏบัิตงิาน มตคิณะรฐัมนตร ีประกาศ 

และคําสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท. 

ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาส่ังให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดําเนินการแก้ไข

 • คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครัง้ ทัง้นีต้อ้งมกีารประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี

โดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 • ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับ

ฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 • ปฏบัิตงิานอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดหรอืคณะกรรมการ 

ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 โดยเป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2557

 ในปี 2560 มีการประชุม 17 คร้ัง (ปกติ 12 คร้ัง และนัดพิเศษ 

5 คร้ัง) โดยมกีารรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมกีารประชุม

ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานบัญชีในการสอบทาน

งบการเงินทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ: 
* ปตท. เข้าข่ายรัฐวิสาหกิจ ตามคํานิยามใน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ ซ่ึง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

 พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๒ กําหนดว่า สํานักงาน

 การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีอํานาจหน้าที่ในการแสดงความเห็น

 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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 1.2 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน ท้ังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการสรรหา ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
1.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา ต้ังแต่

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

2.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558

3.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

 1. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตําแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ) เพื่อเสนอ

คณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดําเนินการแต่งตั้ง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ ปตท. ตามองคป์ระกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานขอ้มลูกรรมการ (Director’s Pool) 

ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. 

(Confl ict of Interest) อีกท้ังคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทําหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนําเสนอต่อคณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

 4. มคีวามรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าทีแ่ละคณะกรรมการ ปตท. มคีวามรับผดิชอบในการดําเนนิงาน

ของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ 

และเปิดเผยในรายงานประจําปี

 6. เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจําปี

 7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
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 ทั้งนี้ได้กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ดังนี้

 1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการ

ที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ

ตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังสอดคล้องกับกลยุทธ์

และการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อ

ผู้มีคุณสมบัติ 

 ทั้งนี้คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของ

คณะกรรมการไว้ว่า กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

หลากหลายสาขาอาชีพที่จําเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. 

ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียม

อย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน 

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board 

Composition)

 2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อ

ผูม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะเปน็กรรมการ ปตท. พรอ้มเหตผุลประกอบ

และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.

 3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามรายชือ่ทีค่ณะกรรมการสรรหานาํเสนอเพือ่พจิารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มี

ความเหมาะสม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 

อีกด้วย 

 ในปี 2560 มีการประชุม 3 คร้ัง โดยกรรมการสรรหาทุกท่าน

ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และ

เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

 1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 ท่าน ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

กรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ* ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ กรรมการ

 3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
1.  นายบุญทกัษ ์หวงัเจรญิ ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน แทน นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ ์ตัง้แตว่นัที ่20 มนีาคม 2560 และลาออกจากการเปน็

 กรรมการ ปตท. มีผลต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2.  นายสมชัย สัจจพงษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

3.  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

170 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



การกํากับดูแลกิจการ

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 กําหนดคาตอบแทน
 1.  กําหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทน 

รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

สําหรับกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการ 

ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะ

กรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. รับทราบและใหข้อ้เสนอแนะเรือ่งการปรบัโครงสรา้งองคก์ร

และระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตาม

บทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบใน

การดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้

คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี 

 6. เปดิเผยรายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี

 7. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกัน

อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง (ปรับปรุงสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี 2560)

 8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอืน่ใด ตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 ในปี 2560 มีการประชุม 3 ครั้ง โดยกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนส่วนใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม 

และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน

 ทั้ งนี้  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้รายงาน

ผลการปฏบิตังิานประจาํปีไวใ้นรายงานของคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนแล้ว

 1.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมตัจัิดตัง้คณะกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 ท่าน ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
1.  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

2.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

3.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



การกํากับดูแลกิจการ

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 กํากับดูแลกิจการท่ีดี

 1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะ

กรรมการบริษัท

 2. ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการ ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

 3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้

เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 4. ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

เป็นประจําทุกปี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล

ปฏิบัติและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.

 5. มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้คณะ

ทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้าน

การบริหารจัดการความย่ังยืน (Sustatinability Management: 

SM) ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชน

และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

 7. กําหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และ

การเสนอวาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 8. ติดตามการดําเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะ

กรรมการ ปตท. 

 9. วางกรอบแนวทางการกาํกบัดแูลการดาํเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.

 10. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกัน

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง

 ในป ี2560 มกีารประชมุ 5 คร้ัง โดยกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ

ที่ดทุีกทา่นที่ดาํรงตาํแหนง่อยูข่ณะน้ัน เขา้รว่มประชมุครบทุกทา่น 

และเลขานกุารบริษทัปฏิบติัหนา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดี

 ทั้งนี้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานผล

การปฏบิตังิานประจาํปีไวใ้นรายงานของคณะกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดีแล้ว

 1.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยแต่งตั้งจาก

กรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน

เป็นกรรมการอิสระ ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

กรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ กรรมการ

หมายเหตุ:
1.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ

 บริหารความเสี่ยงองค์กร ต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 

2.  นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560

3.  นายธรรมยศ ศรีช่วย ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเป็น Chief Risk Offi cer (CRO) และ Chief Stakeholder Offi cer (CSO) 

ทําหน้าที่เลขานุการ
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การกํากับดูแลกิจการ

 ในปี 2560 ได้มีการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ให้ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 บริหารความเส่ียงองคกร

 • กาํหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเสี่ยง

องค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียของ

องค์กร

 • กํากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการบริหาร

ความเส่ียงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 • ให้ขอ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิาร

ความเสี่ยง และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ เสีย 

ต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง 

(Corporate Plan and Risk Management Committee: 

CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนําไปดําเนินการ

 • พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้

ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทาง

การกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation 

Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง

องค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 • พจิารณารายงานผลการบรหิารจดัการผู้มสีว่นไดเ้สยี และ

ให้ข้อคิดเห็นในแผนการดําเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวก 

หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

ให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 • สนับสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Offi cer (CRO) 

และ Chief Stakeholder Offi cer (CSO) ให้บรรลุเป้าหมาย

ของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารผู้มีส่วน

ได้เสีย

 • รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รและผลการบรหิาร

จัดการผู้มีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ 

และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สําคัญ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. 

อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

 •  พิจารณากลัน่กรองและให้ขอ้คิดเหน็วาระท่ีมีภาระผกูพนั

ในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยง

ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อ

ผูม้สีว่นได้เสยีของ ปตท. อย่างมนัียสําคญั กอ่นที่จะนําเสนอ

วาระน้ัน ๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 • ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง

 • ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 

 ทั้งนี้การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรยังคงเป็น

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน 

 โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

มกีารประชุม 5 คร้ัง โดยกรรมการบรหิารความเสี่ยงทุกทา่นที่ดาํรง

ตาํแหน่งอยู่ขณะน้ัน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และรองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญก่ลยทุธ์องคก์ร ปฏบัิตหิน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงองค์กรได้ รายงาน

ผลการปฏิบติังานประจาํปไีว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรแล้ว

2. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

 บริษัท

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 

15 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ 

ปตท. ที่ได้ใช้ประเมินในปี 2559 ท้ัง 4 แบบ ประกอบด้วย 

แบบประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ/ แบบประเมินผล

คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินผล

คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน)/ แบบประเมินผล

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ประเมินท้ังคณะ) ว่ายังคงมีความเหมาะสม

สําหรับใช้ประเมินคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2560 โดยแบบ

ประเมินผลท้ัง 4 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจาก

คะแนนเต็มในแต่ละข้อท้ังหมด ดังนี้

มากกวา 85% = ดีเย่ียม

มากกวา 75% = ดีมาก

มากกวา 65% = ดี

มากกวา 50% = พอใช

ต่ํากวา 50% = ควรปรับปรุง
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การกํากับดูแลกิจการ

 โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 

5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/ โครงสร้าง

ของคณะกรรมการ (Board Composition)/ แนวปฏิบัติของ

คณะกรรมการ (Board Practices)/ การจัดเตรียมและดําเนินการ

ประชุม (Board Meeting)/ การอบรมและพัฒนา (Board Training 

and Development) 

  สรุปผลการประเมนิผลคณะกรรมการท้ังคณะ ในภาพรวม 

5 หวัขอ้ เหน็วา่การดาํเนนิการสว่นใหญจ่ดัทาํไดด้เียีย่ม/ เหมาะสม

ที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 90.38

 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

ตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คอื ความรับผดิชอบต่อการตัดสนิใจ

และการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 

(Accountability)/ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/ 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และ

สามารถมีคําอธิบายได้ (Equitable Treatment)/ มีความโปร่งใส

ในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปดิเผยข้อมลู 

(Transparency)/ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

ในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมิน

ตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ

เป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 96.64

 3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

กรรมการท่านอ่ืน) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับแบบประเมิน

ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อให้สามารถ

เปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

กรรมการท่านอื่น) รวมจํานวน 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่

ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ

ร้อยละ 98.43 

 4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมิน

ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ 

(Board Pol icy)/  โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 

Composition)/ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/ 

การจัดเตรียมและดําเนินการประชุม (Board Meet ing)

  สรุปผลการประเมนิผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมนิ

ทั้งคณะ) ทั้ง 4 คณะ รวมจํานวน 4 หัวข้อ เห็นว่า ดําเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพ/ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  4.1 คณะกรรมการสรรหา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 100 

  4.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.61

  4.3  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.61

  4.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 88.89

 

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. 2557 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง และตามคู่มือปฏิบัติสําหรับผู้ตรวจสอบภายใน

และกรรมการตรวจสอบเพื่ อการกํ ากับ ดูแลกิ จการที่ ดี

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น

รายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบท้ังคณะ รวมท้ังรายงานผลการประเมินปัญหา

และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดําเนินงานให้

คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกปี โดยในปี 2560 ที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบฯ คร้ังที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 

มีมติ เ ห็นชอบใ ห้ ใ ช้แบบประ เมินผลการปฏิ บัติ งานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย แบบประเมนิผลรายบคุคล 

(ประเมินตนเอง) แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินไขว้) 

และแบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ ซึ่งมี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

นัดพิเศษคร้ังที่ 5/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบ

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560 

โดยผลสรุปเป็นดังนี้
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การกํากับดูแลกิจการ

  • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรู้

ทางธรุกิจ/ ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น/ อาํนาจหนา้ที/่ 

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม/ ความเข้าใจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ/ 

การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม 

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับคือ 4 = ดีเยี่ยม/ 

3 = ดีมาก/ 2 = ดี/ 1 = ควรปรับปรุง

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

รายบุคคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83

  • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) 

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

รายบุคคล (ประเมินไขว้) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

  • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ 

ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ/ การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ/ 

ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี/ 

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร/ การรายงาน/ การรักษา

คุณภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 

4 = ปฏิบัติครบถ้วน/ 3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่/

2 = ปฏิบัติบางส่วน/ 1 = ยังไม่ปฏิบัติ 

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.91

 อนึ่ง บริษัทได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล เพื่อมา

พัฒนา/ ปรับปรุงการทํางานต่อไป และนอกเหนือจากการจัดทํา

แบบประเมินผลคณะกรรมการประจําปีแล้ว ในปี 2560 

คณะกรรมการยังได้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกรรมการ 

โดยใช้วิธีการกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เป็นตวัชีว้ดั (KPI) ไว้ตัง้แต่ตน้ปเีพื่อใช้สาํหรับวดัผลการปฏบัิตงิาน

ของคณะกรรมการและเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยในปี 2560 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมที่ระดับ 5

3. การปฐมนิเทศกรรมการ 

 (Directors Orientation)

 สาํหรบักรรมการท่ีเขา้รบัตาํแหนง่ใหมใ่นคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

นโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมท้ังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้าง

ทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน 

ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือ

สําหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการเป็น

กรรมการ ปตท. ให้กบักรรมการ ท้ังนี้ คูม่ือกรรมการ ประกอบด้วย

 คู่มือกรรมการ: 

 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

 2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

 5. หนังสือรับรองบริษัท

 6. วัตถุประสงค์ของบริษัท

 7. ข้อบังคับบริษัท

 8. ระเบียบบริษัท (17 ระเบียบ)

 9. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 10. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

 ข้อมูลสําหรับกรรมการ: 

 1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท. โดย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ

ผังโครงสร้างการจัดการ

 3. Director Fiduciary Duty Check List

 4. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน

 5. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

 6. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผู้บริหารจดทะเบียน

 7. Company Profi le บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับย่อ

 8. รายงานประจําปี

 9. รายงานทางการเงิน 

 10. รายงานความย่ังยืน ปตท. 

 11. หนังสือธรรมาภิบาล
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การกํากับดูแลกิจการ

 12. หนังสือ PTT The S-Curve Story

 13. วารสารหุ้นกู้

 14. วารสารบ้านเรา (PTT Spirit)

 15. บทความ แฉ ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

 16. PTT Way of Conduct

 17. PTT Technology and Innovation Management Operating System

 18. PLLI Course Catalog

 ในป ี2560 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่นําเสนอขอ้มลู ปตท. โดยบรรยายชีแ้จงใหก้บักรรมการใหมเ่กีย่วกบั

นโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมท้ังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอภาพรวมการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานให้กรรมการใหม่

ได้เห็นภาพที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสําหรับกรรมการตามรายการข้างต้น รวม 1 คร้ัง 

4. การพัฒนากรรมการ ปตท. 

 

 >  การอบรม/ สัมมนา

 

 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ําเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดยกรรมการ ปตท. 

ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดย ปตท.

ให้การสนับสนุนและดําเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอืน่ ๆ 

ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษา นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สําหรับธุรกิจ

อย่างสมํ่าเสมอ (In-house Briefi ng) รวมท้ังจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทําให้เกิด

มุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

 ในปี 2560 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/ สัมมนา เช่น

รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา 

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ • งานเสวนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)

• งานเสวนาหัวข้อ The Future of Energy in Thailand ในงาน SPE Thailand Season 

 Opening Meeting

• งานสัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System: Recent 

 Development and Implications” จัดข้ึนโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

• งาน The Amartya Sen Lecture Series หัวข้อ Globalisation, Inequality 

 and Thailand 4.0 

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ • เสวนางานโครงการ CG WE CAN SEASON 6 

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ • Ethical Leadership Program (ELP) (7/2017) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• งาน PTT GROUP CG DAY 2017 

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ • สัมมนา เรื่อง “ระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ” 

  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
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รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา 

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข • ร่วมเสวนางาน PTT CG Day

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ • Ethical Leadership Program (ELP) (7/2017) IOD

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค • งานสัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System: Recent 

 Development and Implications” จัดข้ึนโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

นายวิชัย อัศรัสกร • งานสัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System: Recent 

 Development and Implications” จัดข้ึนโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

• PTT Group AC Forum 2017

นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9)

• Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG), Direct Accreditation Program (DAP) 

 (อยู่ระหว่างอบรม) IOD 

• ร่วมเสวนางาน PTT CG Day

• งานสัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System: Recent 

 Development and Implications” จัดข้ึนโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

• งาน The Amartya Sen Lecture Series หัวข้อ Globalisation, Inequality

 and Thailand 4.0

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) (อยู่ระหว่างอบรม) IOD

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 (วตท. 24) 

 (อยู่ระหว่างอบรม)

นายสมชัย สัจจพงษ์ • เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2560

นายดอน วสันตพฤกษ์ • ร่วมเสวนางาน PTT CG Day

• งานสัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System: Recent 

 Development and Implications” จัดข้ึนโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

• งาน The Amartya Sen Lecture Series หัวข้อ Globalisation, Inequality

 and Thailand 4.0

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน. 10)

นายธรรมยศ ศรีช่วย • หลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (239/2017) IOD

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช • Ethical Leadership Program (ELP) (7/2017) IOD

• งานเสวนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)

• ร่วมเสวนางาน PTT CG Day

• งานสัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System: Recent 

 Development and Implications” จัดข้ึนโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)  

 (ร่วมงานภาคเช้า)

• ร่วมเสวนางาน PTT GROUP CG DAY 2017
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 >  การตรวจเย่ียมการดําเนินธุรกิจ ทรัพยสิน 

  พนักงานของบริษัทในกลุม ปตท./ 

  การศึกษากิจการพลังงาน 

 ปตท. มีนโยบายที่จะจัดให้มีการตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ 

ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศให้กับกรรมการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ธุรกิจยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทิศทางการใช้พลังงานของ

ประเทศต่าง ๆ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับมา

ช่วยในการพิจารณาเรื่องพลังงานของ ปตท. และของประเทศได้ 

 อีกทั้งคณะกรรมการจะได้ศึกษาเปรียบเทียบกับการกําหนด

นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย รวมท้ังเปิดโอกาสให้

กรรมการได้ติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าในธุรกิจพลังงาน 

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท

พลังงานช้ันนําระดับโลกในต่างประเทศโดยตรง เพื่อเปิดมุมมอง

ในการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท. ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้อง

กับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยข้อมูล

ความรู้และประสบการณ์ตรงท่ีคณะกรรมการได้รบัจากกิจกรรมน้ี 

จะมีส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานในระดับโลก

ได้เป็นอย่างดี และจะช่วยในการพิจารณากําหนดแนวทาง

การดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมของ ปตท. และประเทศได้ต่อไป 

 ในป ี2560 การตรวจเยีย่มการดาํเนนิธรุกจิ ทรพัยส์นิ พนกังาน

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ของคณะกรรมการ ปตท. ดังนี้

 • การตรวจเยี่ยมพื้นที่เหมืองถ่านหิน Jembayan ของบริษัท 

Sakari Resources Limited (SAR) (บริษัทในเครือของ

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด (PTTER)) 

ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 • การเดินทางไปตรวจเย่ียมการดาํเนินธรุกิจ และศึกษางาน

ด้านธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมท้ังการพบปะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกบัผูบ้ริหารระดับสงูของกิจการตา่งชาติ 

อาทิ การพบปะ Partner ของ Charles River Venture 

เกี่ยวกับ Venture Capital แนวคิดและการมุ่งพัฒนา 

“นวัตกรรม” ให้เกิดเป็นธุรกิจ สินค้า และบริการ/ ศึกษา

งานของ MIT Energy Initiative และ Precourt Energy 

Effi ciency Center-Stanford University เกี่ยวกับการสร้าง 

Eco-System ในลกัษณะ Open Innovation เพือ่เปดิโอกาส

ให้นําเอางานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาต่อยอดใน

การดําเนนิธุรกจิ รวมท้ังแนวคดิการดําเนนิธุรกจิ Start-up/ 

การพบปะผู้บรหิารและเยี่ยมชมกระบวนการผลติของ 24M 

Technologie เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านธุรกิจพลังงาน 

หารือความเป็นไปได้ และโอกาสในการดําเนินธุรกิจ

ร่วมกันในอนาคต/ การพบปะกับผู้บริหารและเยี่ยมชม

โรงงานของ GM ประชุมกบัผูบ้รหิารของ Tesla เกี่ยวกับธรุกจิ

รถ EV ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน/ การพบปะ

ผู้บริหารของ GE Digital Disruptive Technologies 

เกี่ยวกับ Disruptive Technology ซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่าง

มีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมท้ังเรื่อง 

Productivity Improvement และการสร้าง New S-Curve 

 • การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของ

บริษัท ปตท. ค้าสากล จํากัด (PTTT) บริษัท PTT 

Regional Treasury Center Pte Ltd. (PTT RTC) บรษิทั พทีที ี

เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด (PTTER) ซึ่งเป็นบริษัท

ในเครือ ปตท. ในประเทศสิงคโปร์/ พบปะผู้บริหารบริษัท 

Pavilion Energy เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการดําเนิน

ธุรกิจพลังงาน การเปิดเสรีด้านพลังงาน รวมท้ังหารือ

ความเป็นไปได้ และโอกาสในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน

ในอนาคต/ พบปะผู้บริหารบริษัท Temasek ซึ่งเป็นบริษัท

ที่รัฐบาลสิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง

เกี่ยวกับการลงทุน การบริหาร และการกํากับดูแลบริษัท

ในเครือ/ ศึกษาการดําเนินของบริษัท S&P Global Platts 

 สําหรับการตรวจเยี่ยมกิจการภายในประเทศ มีดังนี้

 1. คณะกรรมการ ปตท. ลงพื้นที่โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า 

รักษ์คุ้งบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท. และภาคีเครือข่ายได้เข้าไปมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ในชุมชน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 

รวมท้ังการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

 2. คณะกรรมการ ปตท. ติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้

ปา่ในกรุง เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนพืน้ที ่12 ไร่ ที่ออกแบบภายใต้

แนวคิด PTT Green in City 
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การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหาร

ระดับสูงสุด 

1. กรรมการอิสระ

 1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดีเสนอคือการกําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึง่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ของกรรมการอสิระไว้ รวมทัง้ไดจ้ดัทาํเปน็คูม่อืการปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการอสิระของ ปตท. ซึ่งลงนามโดยประธาน

กรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ดังนี้

 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 (1) ถอืหุ้นไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดใน ปตท. บรษัิทยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ 

โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งด้วย (ผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง หมายถึง บคุคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์)

 (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับ

การแต่งตั้ง) 

 (3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส

ของบตุรกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชือ่เปน็ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของ ปตท. 

หรือบริษัทย่อย 

  (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. 

  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

   • ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

    • ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 

     ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

    • ระดับนัยสําคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

     - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี

     - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

   • ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทํานองเดียวกับข้อกําหนดว่าด้วยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

    ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

    • ลักษณะความสัมพันธ์: กําหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการ

     เช่า/ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

    • ระดับนัยสําคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ 3% ของ NTA ของ ปตท. แล้วแต่

     จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มี

     การทํารายการในคร้ังนี้ด้วย

  (ข) กรณทีีม่ลัีกษณะความสมัพันธต์าม (ก) กบันติบิคุคล บคุคลทีถ่อืวา่เขา้ขา่ยไมอ่สิระ ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ (ยกเวน้

กรณีเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ partner ของนิติบุคคลน้ัน
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  (ค) กําหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ 

(ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจําเป็นและสมควร ซึ่งมิได้

เกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพันธ์เกินระดับ

นัยสําคัญที่กําหนด ในระหว่างดํารงตําแหน่งก็ได้ แต่

ตอ้งได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการ ปตท. กอ่นและมติ

ที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท. ต้องเปิดเผย

ความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํป ี(แบบ 56-1) และรายงาน

ประจาํป ี(แบบ 56-2) ของ ปตท. และหากตอ่มา ปตท. 

จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพื่อดํารงตําแหน่งต่อ

อีกวาระหนึ่ง ปตท. จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในวาระเลือกต้ังกรรมการด้วย

 (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของ ปตท. ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผู้ถอืหุน้ซึง่เปน็ผูเ้กีย่วขอ้ง

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. 

 (6) ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ทาํใหไ้มส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเปน็

อิสระได้

 (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) - (6) อาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจในการดําเนิน

กิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

 ทัง้นีใ้นกรณทีี่กรรมการอสิระมกีารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน 

ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งดังกล่าว 

และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 

และแบบ 56-2 ด้วย

 • บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ของกรรมการอิสระของ ปตท. 

 

 (1) เสนอแนะเรือ่งทีส่าํคญัและเปน็ประโยชนต์อ่ ปตท. ผู้ถอืหุน้ 

และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี

 (2) ให้ ความคิด เห็ น เกี่ ย วกั บบทบาทและหน้ าที่ ของ

คณะกรรมการ ปตท. ที่พงึปฏบัิต ิรวมท้ังให้ความคดิเห็นตามบทบาท

และหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. 

ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

กับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มี

ความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย 

 (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

 (5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามนิยามกรรมการอิสระในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยาม

ดังกล่าว หรือพ้นจากตําแหน่ง กรรมการ ปตท. 

 (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 1.2  การแยกตําแหนงประธานกรรมการ

   และประธานเจาหนาท่ีบริหาร/ 

   กรรมการผูจัดการใหญ

 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของ 

ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน และเพื่อ

ใหก้รรมการทําหนา้ทีส่อดส่อง ดูแล และประเมนิผลการบรหิารงาน

ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ปตท. จงึกาํหนดใหป้ระธานกรรมการ และ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่เปน็คนละบคุคล

กันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหาร

จัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ แต่ต้อง

ไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวัน โดยให้

เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ภายใต้กรอบอํานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

 ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะ

ผู้นําสูง ทําหน้าท่ีดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร 

โดยทาํหน้าทีใ่หผู้เ้ขา้ร่วมประชมุใชส้ิทธิออกเสียง ปฏิบตัิตามหลกั

การกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

 1.3  ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษคร้ังที่ 1/2557 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 มมีตแิตง่ตัง้นายปยิสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์

กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลัก

การกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทําให้การทํางาน

ของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึงเป็นการสร้าง

ความเช่ือม่ันในการดําเนินงานท่ีมีความโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 
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2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร

 ระดับสูงสุด

 2.1  การสรรหากรรมการ 

 (วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงานไว้

ภายใต้หมวดการกํากับดูแลกิจการ หัวข้อ “2.1 การเสนอวาระ

การประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” 

และ “1.2 คณะกรรมการสรรหา” แล้ว)

 2.2  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด/ 

   การสืบทอดตําแหนง

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการสรรหา

และแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรีและดําเนิน

กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยให้คณะกรรมการ 

ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน 5 คน ที่มี

คณุสมบัตแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทําหน้าทีส่รรหา

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม

สําหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้น 

เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 

58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหา

ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้ง 

โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหาร

เดิมพ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี 

ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบ

กาํหนดเวลาตามสญัญาจา้ง ไมต่อ้งดาํเนนิการกระบวนการสรรหา

ใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

 ทั้งนี้ ข้อมูลการสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารได้รายงาน

ไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “พนักงาน” ข้างต้น

แล้ว

การกํากับดูแล

การดําเนินงานของ

บริษทัยอยและบริษทัรวม

กลไกการกํากับดูแล

 ปตท. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัด

ทาํเป็นคู่มอื PTT Way และกําหนดแนวปฏบัิตเิป็นคู่มอื PTT Way of 

Conduct ซึง่เปน็การรวบรวมแนวทาง หลกัปฏบิตัแิละกระบวนการ

ในการทํางานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็น

แนวทางให้ผู้บริหาร ปตท. ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ใน กลุ่ม ปตท. กรรมการผู้จดัการใหญ่หรอืผู้บรหิารสูงสดุของบรษัิท

ในกลุ่ม ปตท. และผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

ยงับรษัิทในกลุม่ ปตท. หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งยดึถอืเปน็แนวทาง

ในการปฏิบัติงานและเกิดความร่วมมือในการดําเนินธุรกิจของ 

ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องและ

สนับสนุนการทําธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน ซึ่งจะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้

และประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป

 โดยมีการจัดกลุ่มงานในการบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 ระดับ 

ได้แก่

 • ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย

  • ระดับสํานักงานใหญ่ (Corporate Center) มุ่งเน้น

ด้านการกํากับดูแล (Governance) และการใช้บริการ

รว่ม (Shared Service) โดยกาํหนดนโยบาย กลุม่ ปตท. 

ให้มีความสอดคล้อง

  • ระดบัแกนนาํกลุม่ (COO/ BG) มบีทบาทในการกาํหนด

กลยุทธ์ เป้าหมาย ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละ

กลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพ่ือท่ีจะมุ่งสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

และสร้างพลังร่วม

 • ระดับปฏิบัติการในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ หน่วยธุรกิจและ 

บริษัทภายใต้หน่วยธุรกิจ มุ่งปฏิบัติงานในธุรกิจตนเอง

ให้เป็นเลิศ บรรลุผลสําเร็จ นํานโยบายการกํากับดูแล

และการใช้บริการร่วมของกลุ่ม ปตท. ไปบูรณาการร่วมกับ

การปฏิบัติการของหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด
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 การบริหารจัดการระดับองค์กร (Corporate Level) และระดับ

ปฏบัิตกิาร (BU/ Flagship) จะเชื่อมโยงกนั ผ่านการกลไกการกาํกับ

ดูแล ได้แก่   

 • การกําหนดข้อบังคับ ข้อกําหนด และระเบียบบริษัท

 • การถ่ายทอดนโยบาย เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติโดยผู้บริหาร 

ปตท. ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ และ/หรือดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารสูงสุดบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือพนักงาน ปตท. 

ที่ปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทกลุ่ม ปตท.

 • การเช่ือมโยง และผลักดนัให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยผ่าน

คณะกรรมการต่าง ๆ

 • การถ่ายทอด ตดิตาม ให้คาํปรกึษา และประเมนิการผลักดัน

นโยบายต่าง ๆ  กับบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยผ่านหน่วยงาน

บริหารบริษัทในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ

 รวมทัง้ไดม้กีารกาํหนดบทบาทหลกัในการบรหิารจดัการบรษิทั

ในกลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ ดังนี้

 บทบาทของคณะกรรรมการ ปตท. มีหน้าที่

 • กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบาย

 • แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ 

 • ติดตามและรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดย

มุง่เนน้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี

 • ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 บทบาทของผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

 • สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่ม 

ปตท. กับบริษัท ให้เป็นรูปธรรม

 • บริหารจดัการบริษทัใหม้ีผลการดาํเนินงานเปน็ทีพ่อใจแก่

ผู้ถือหุ้น

 บทบาทของเลขานุการบริษัท มีหน้าที่

 • ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ

ผู้จัดการใหญ่

 บทบาทของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่

 • คดัเลอืกและตรวจสอบการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ

ของบริษัท

 • ร่วมกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่าง ๆ ของ

บริษัท

 หลักเกณฑต์า่ง ๆ  ทีก่าํหนดบทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบ

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

รวมถึง

 • ระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การลงทุนของบริษัทในกลุ่ม  ปตท. และแนวทาง

การกํากับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2557 

 • ระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดแบ่ง

ส่วนงานของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2553

 • ระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

 • ขอ้กาํหนดบรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) ว่าดว้ย หลักเกณฑ์

การลงทุนของบริษัทในกลุ่ม  ปตท. และแนวทาง

การกํากับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2558

 • หลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนกรรมการของบริษัทในกลุ่ม 

ปตท. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารเป็นคณะกรรมการ

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ 

 • หลักการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

 • หลักปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กํากับโดยคณะกรรมการ

โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริต

นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีอื่น

ของกรรมการและผูบริหาร 

 ในปี 2560 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 

36 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Flagship 

5 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความสําคัญและกําหนดรูปแบบ

การบริหารจัดการในลักษณะกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วม

และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ด้วย

การเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. ไปเป็น

กรรมการในบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อกํากับดูแลให้บริษัทดังกล่าว

กําหนดนโยบายและดําเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของ 

ปตท. ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ทกุกลุม่ ทัง้นีว้ตัถปุระสงคข์องการเสนอบคุคลเพือ่ไปเปน็กรรมการ

ในบริษัทอื่นมีดังนี้

 1. เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม

การดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

 2. เปน็การสรา้ง Synergy ใหก้บัธรุกจิของบรษิทัในกลุ่ม ปตท. 

เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย
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 3. เพื่อนําประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไปช่วย

เหลือธุรกิจ เช่น การนําความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุงพัฒนา

ดา้นบญัช ีการเงนิ ให้บรษัิทนัน้ ๆ  ดําเนนิธุรกจิได้เตบิโตต่อไปอย่าง

เข้มแข็งซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท. 

รวมท้ังสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทําหน้าที่เป็น

กรรมการกํากับดูแลบริษัทชั้นนําเหล่านั้นให้กลับมาช่วยเสริม

ประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย

 4. ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ

ผู้บริหาร

 ทั้งนี้ ปตท. กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารหรือ

บุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง

การคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็น

รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool รวม 27 ราย 

และกํากับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดํารง

ตาํแหนง่กรรมการในบริษทัที ่ปตท. ถือหุน้ ดํารงตําแหนง่ในบริษทั

ที ่ปตท. หรือรฐัวิสาหกจิอื่นถือหุน้ไมเ่กิน 3 แหง่ เพือ่ลดความเส่ียง

ดา้นการขดักนัทางผลประโยชนแ์ละกาํกบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของ

รัฐวิสาหกิจเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารง

ตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติกําหนดแนวปฏิบัติหลักการ

การไปดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. โดย

ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าวเป็น

ส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ อีกด้วย

การดูแลเร่ืองการใช

ขอมูลภายใน 

1. ระบบการควบคุมภายใน

 ปตท. ให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้มี

การจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม

อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ใน 3 ด้าน ได้แก่

 1. Operation – ให้มกีารบรหิารจดัการ การใชท้รัพยากรใหเ้ป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน 

การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

และการทุจริต 

 2. Reporting – ให้การรายงานทางการเงินและรายงานอื่น ๆ 

ที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างถูกต้อง 

เชื่อถือได้ และทันเวลา

 3. Compliance – ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทํางานขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติ

ตามนโยบาย และวธิกีารปฏบัิตงิานที่องค์กรกําหนดขึ้นทีเ่กีย่วข้อง

กับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างเคร่งครัด

 ปตท. กําหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุม

ภายในเพื่อดําเนินการประเมินการควบคุมภายในขององค์กร 

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

มอบหมายให้คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง 

และคณะกรรมการบริหารการลงทุนและควบคุมภายใน มีอํานาจ

หน้าที่ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงานเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ในการสอบทาน

ผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝ่ายบริหาร

และสํานกัตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุปโีดยมสีาระสําคญั ดงันี ้
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การกํากับดูแลกิจการ

 (1) สภาพแวดลอมของการควบคุม 

   (Control Environment)

 ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในท่ีดี

มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การดําเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร

ทีมุ่ง่เนน้ความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม เปน็ตวัอยา่งที่ด ี(Role Model) 

และมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 • กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์

อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Code of 

Conduct) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็น

ผู้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก

มาตรฐานสากล รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับการขัดกัน

ในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจการขององค์กร (Confl icts

of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม มีการทบทวน 

ปรับปรุงนโยบายและคู่มือ เป็นประจําทุกปี โดยกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ลงนามรบัทราบและยดึถอื

ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทํางาน เพื่อให้เห็นถึงคํามั่น

สัญญาในการนํานโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจฯ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 • การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจาย

อํานาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัสภาพธรุกจิที่เปลีย่นแปลงไป มกีารมอบ

อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: 

KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

และติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

อย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการทบทวนเป้าหมายประจําปี

ซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อํานาจหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของตน 

 • กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคา่นิยมขององคก์ร โดยมีเปา้หมาย

ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัท

พลังงานไทยข้ามชาติช้ันนํา เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ

เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

(Competitiveness) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน 

(Create Shared Value: CSV) และสร้างประโยชน์ตอบแทน

ทีเ่หมาะสมแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี บนหลักการกํากบัดแูลกจิการ

ที่ดี (Corporate Governance: CG) 

 (2) จริยธรรมและจรรยาบรรณ

   ในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

 ปตท. กําหนดนโยบายและระเบยีบปฏบัิตเิป็นลายลักษณ์อกัษร

เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กําหนดจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจฯ ตามหลักมาตรฐานสากล

ไว้ในคู่มือ CG และกําหนดให้การฝ่าฝืนมีความผิดทางวินัย

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

มีสาระสําคัญดังนี้

 1. เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. ป้องกันการฟอกเงิน

 3. เป็นกลางทางการเมือง 

 4. ไม่มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 5. รักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

 6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภค 

 7. แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม 

 8. มกีระบวนการการจดัซื้อที่โปรง่ใส และปฏบิตัติอ่คู่คา้อยา่ง

เป็นธรรม 

 9. รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 10. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อ

องค์กร

 11. ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 12. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิภาพ

 13. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใด

 14. รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย และรักษา

สิ่งแวดล้อม

 15. เคารพทรัพย์สินทางปัญญา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในทางที่ถูกต้อง 

 (3) ความขัดแยงทางผลประโยชน 

   (Conflicts of Interest)

 ปตท. กําหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเพื่อปอ้งกันการขัดกนัของ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Confl icts of Interest) เพื่อป้องกัน

กิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

และไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กําหนดนโยบาย

เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตัดสินใจ

ใด ๆ  ของบคุลากรทกุระดบัในการดาํเนนิกจิกรรมทางธรุกจิจะตอ้ง
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ทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่

ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทาง

การเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะ

ส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ในด้านความภักดี หรือผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน

อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยกําหนดให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรอืเกี่ยวโยง

กับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์

หรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้า

รว่มการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะตอ้งดาํเนินการใหบ้คุคล

ที่เกี่ยวข้องไม่มีอํานาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมน้ัน ๆ 

 (4) การจัดทํารายงานเปดเผยรายการ

   ทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนกบั ปตท. 

 ปตท. กาํหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกคน ตอ้งจดัทํา

รายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับ ปตท. โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัย

ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. และ

ในการอนุมัติใด ๆ สําหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้

มีการกําหนดเงื่อนไขหรือข้อกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ถือเป็น

กระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. รวมท้ังได้กําหนดให้สํานัก

ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่อง

ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดังกล่าว ทั้งนี้ในปี 2560 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกระดับจัดทํารายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยในส่วน

ของผู้บริหารและพนักงานจัดทําแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

PTT Intranet ในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการขัดแย้ง

ที่มีสาระสําคัญ โดยในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของ ปตท. จะเป็นการยนืยันการรับทราบว่า การฝ่าฝืน

ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ 

ปตท. เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย ต้องพิจารณาโทษวินัย

ตามข้ันตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทํา

 (5)  การจัดทํารายงานการมีสวนไดเสีย

   ของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคล

   ที่มีความเก่ียวของ

 ในชว่งไตรมาสแรกของป ี2560 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัทาํ

แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการกํากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ 

และเชน่เดยีวกบัผูบ้รหิารระดบัสงูได้ดาํเนนิการจดัทาํแบบรายงาน

ดังกล่าวประจําปีครบทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัท

จดัเก็บ รวบรวม พร้อมทัง้ทาํสําเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและ

กํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อนึ่ง ในระหว่างปี

ไม่มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ

บุคคลเกี่ยวข้อง

 (6) การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลง

   การถือหลักทรัพย

 เพื่อกํากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กําหนดให้

คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและ

บตุรที่ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย ์

ปตท. จะต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ

นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้กําหนด

นโยบายใหม้กีารเปิดเผย/ รายงาน การซือ้/ ขาย/ โอน เปลีย่นแปลง

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการ 

ปตท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจําเดือน โดย

กําหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปตท. 

ไว้ล่วงหน้า

 อนึง่ ในชว่ง 1 สัปดาหก์อ่นวันปดิงบการเงนิประจําไตรมาสและ

ประจําปี สาํนักกรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานุการบริษทัจะทํา

หนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล

ภายใน (Insider) ไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในแกบ่คุคลภายนอกหรอื

บคุคลท่ีไมมี่หนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง และหา้มซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบริษทั

ในช่วง 45 วัน สําหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สําหรับงบประจําปี 

(ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ ก่อนที่

งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน เพือ่เป็นการป้องกันไม่ใหน้าํ

ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading) ท้ังนี้ ในปี 2560 

กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการแจ้ง

กรรมการและผู้บริหาร จํานวน 4 คร้ัง คือ ห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น 

ปตท. (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 

(งบป ี2559) (2) ระหวา่งวนัที่ 1 เมษายน ถงึวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 

(งบไตรมาสท่ี 1 ป ี2560) (3) ระหวา่งวันที ่1 กรกฎาคม ถึงวนัที ่15 

สงิหาคม 2560 (งบไตรมาสที่ 2 ป ี2560) (4) ระหว่างวนัที ่1 ตลุาคม 

ถงึวนัที ่15 พฤศจกิายน 2560 (งบไตรมาสที ่3 ป ี2560) นอกจากนี ้

ได้กําหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยหาก

มีความจําเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



การกํากับดูแลกิจการ

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ปตท. ป 2559 และป 2560

ลําดับ รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่
31 ธ.ค.

2559

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.

2560

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 
(หุน)

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ – N/A N/A กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2560 และลาออก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

8. นายวิชัย อัศรัสกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

9. นายสมชัย สัจจพงษ์ – – –  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ – – –  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

11. นายดอน วสันตพฤกษ์ – – – ( ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

186 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



การกํากับดูแลกิจการ

ลําดับ รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่
31 ธ.ค.

2559

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.

2560

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 
(หุน)

12. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

13. นายธรรมยศ ศรีช่วย – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

14. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ – – – กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

27 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช – – – แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์

ของผู้บริหาร ปตท.

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหวางป 2560

ลําดับ รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่ 
31 ธ.ค.

2559

ณ วันที่
31 ธ.ค.

2560

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 
(หุน)

1. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ – N/A N/A พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2560

(คู่สมรสถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรส 130,800 N/A N/A –

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – N/A N/A –
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



การกํากับดูแลกิจการ

การถือหลักทรัพยของผูบริหาร ป 2559 และป 2560

ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่
31 ธ.ค.

2559

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.

2560

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 
(หุน)

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 25,000 25,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 15,500 15,500 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 22,500 22,500 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรส 4,300 4,300 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. นางนิธิมา เทพวนังกูร 41,000 41,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

6. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 10,000 10,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรส 110,200 110,200 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

8. นายนพดล ปิ่นสุภา 13,600 13,600 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรส 50,800 50,800 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

9. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ N/A – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

10. นางบุบผา อมรเกียรติขจร 70,000 70,000 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

11. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 55,451 55,451 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – – 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



การกํากับดูแลกิจการ

ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่ 
31 ธ.ค.

2559

ณ วันที่
31 ธ.ค.

2560

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 
(หุน)

12. นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ N/A – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรส N/A 2,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

13. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา N/A – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

14. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรส 10,000 10,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

15. นายอธิคม เติบศิริ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

16. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

17. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 2,000 2,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

18. นายเติมชัย บุนนาค – – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

19. นายสัมฤทธิ์ สําเนียง 7,000 7,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

20. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ 3,699 3,699 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

21. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ 1,516 1,516 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2560)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

หมายเหตุ:
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหาร ลําดับที่ 3, 7, 8, 12 และ 14 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



การกํากับดูแลกิจการ

การถือหลักทรัพยของผูบริหารที่โยกยาย/ เกษียณอายุ ป 2560

ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่ 
31 ธ.ค.

2559

ณ วันที่
31 ธ.ค.

2560

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 
(หุน)

1. นายสรัญ รังคสิริ - N/A N/A เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – N/A – –

2. นายชวลิต พันธ์ทอง – N/A N/A เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา 78,807 N/A N/A เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

(ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ระหว่างปี 2560)

4. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร 5,000 N/A N/A เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

(ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ระหว่างปี 2560)

หมายเหตุ:
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. 

ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หน่วย เสนอขาย

ในปี 2548 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่

(7) การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอ ป.ป.ช.

 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 39 กําหนดให้กรรมการ

และผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังที่เข้ารับตําแหน่ง 

ทกุ ๆ  3 ปีทีด่าํรงตาํแหนง่ และเม่ือพน้จากตําแหนง่ 1 ปี โดย ปตท. จะมีหนังสือแจง้เตือนกรรมการและผู้บริหารสงูสดุตามเวลาท่ีกาํหนด
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 (8)  การแจงการมีสวนไดเสียในท่ีประชุม

 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายในเรื่องในการประชุม

คณะกรรมการ ปตท. ทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะแจง้ตอ่ทีป่ระชุม

เพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการ

เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุม

เพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ ในปี 2560 มีการแจ้งต่อ 

ประธานกรรมการฯ จํานวน 6 วาระ (การประชุมรวม 13 คร้ัง) 

 (9)  การพิจารณาและการสอบทานรายการ

   ที่เก่ียวโยงกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและสอบ

ทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยเป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 (10)  กิจกรรมรณรงคสงเสริมการกํากับดูแล

    กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําหน้าที่กํากับดูแล 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. โดยเป็น

ผูม้อบนโยบายและแนวปฏบัิตใิห้คณะทํางานการกํากับดแูลกจิการ

ที่ดี (Corporate Governance Working Group: CGWG) ซึ่งในปี 

2560 ปรับชื่อเป็น “คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี (Corporate Governance Management Committee: CGMC)” 

โดยมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่

รับผิดชอบเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. ตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ช. 

กําหนด และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. พร้อมท้ังเป้าหมาย

และตัวชี้วัดประจําปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแล

กจิการทีด่ ีและคณะกรรมการ ปตท. โดยในป ี2560 มกีารดาํเนนิงาน

ทั้งที่เป็นการริเริ่มและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • มอบหมายผูบ้ริหารระดบัสงูขบัเคล่ือนยทุธศาสตรค์า่นิยม

องค์กร โดยแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ดํารงตําแหน่ง 

I Champion (Integrity & Ethics Champion) และเป็น

ผูน้าํจัดตัง้ชมรมพลงัไทยใจสะอาด (Integrity Power) โดย

เปิดให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ เพื่อร่วมกัน

ทํากิจกรรมเสริมสร้างจิตสํานึกและแสดงออกในเรื่อง

ความซื่อสัตย์กล้าปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

 • จัดให้มีช่องทางในการสื่อความแก่ผู้ถือหุ้นสามัญโดยตรง 

ได้แก่ จดหมายข่าวรายไตรมาส 2 ภาษา คือ ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “PTT Bizway” ส่งไปทาง

ไปรษณีย์เพื่อรับทราบข้อมูลสําคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ผลประกอบการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ข่าวสารการดําเนินงาน 

ฯลฯ โดย ปตท. ได้จัดทําแบบประเมินเป็นประจําทุกปี 

สําหรับปี 2560 หัวข้อทัศนคติความพึงพอใจต่อ ปตท. 

ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า ปตท. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ในระดับมากถึงมากที่สุดรวมแล้วร้อยละ 90.24 

 • จัดให้มีการอบรมหัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

ต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่ผ่านหลักสูตร

การปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมท้ังกําหนดให้สอบวัดความรู้

ในระบบ CG E-Learning โดยในป ี2560 มีการจดัสือ่ความ

ในกิจกรรมดังกล่าวรวม 3 รุ่น จํานวนรุ่นละ 60 - 80 คน 

และมีการมอบคู่มือ CG ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคน

ได้ศึกษาและลงนามรับทราบ เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทาง

ในการทํางาน

 • จัดทํา CG E-Learning ในระบบ PTT Intranet เพื่อใช้

เป็นสื่อสําหรับเรียนรู้เรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย

ตนเองสําหรับพนักงานในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยใช้

เหตุการณ์จําลองต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และ

ให้พนักงานสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์

ใช้ได้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม รวมถึง

มีการทดสอบวัดความเข้าใจของพนักงานในท้าย

หลักสูตร โดยในปี 2560 ได้เพิ่มเติมเนื้อหาบทเรียน ได้แก่

  การปอ้งกนัการฟอกเงนิ การปฏบัิตติอ่เจา้หนี้ และนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชัน ในปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมศึกษาและ

ทดสอบความรู้ผ่านระบบ CG E-Learning ท้ังส้ิน 2,953 ราย 

หรือประมาณร้อยละ 63 ของพนักงานท้ังหมด
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 • จัดทําแบบสอบถามผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อ

ประเมินความรู้ความเข้าใจและการสื่อความด้านการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน ปตท. สรุปว่าพนักงาน

กว่าร้อยละ 97.08 มีความเข้าใจเป็นอย่างดี 

 • ปตท. สร้างบรรยากาศของการรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ภายในองค์กร เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทําเว็บไซต์ 

CG Intranet และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ติดต่อสอบถาม

ผ่านช่องทางอีเมล cghelpdesk@pttplc.com จัดทําวิดีโอ

สื่อความ CG Comics จัดให้มีคอลัมน์ CG See Through 

ในวารสารรายเดือน “PTT SPIRIT” ข้อย้ําเตือน CG Tips 

ผ่านอีเมลภายใน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข่าว

การดําเนินการที่เกี่ยวกับ CG รวมทั้งให้ความรู้และร่วม

กิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ได้กําหนดให้มี Agenda 

Base Meeting เปน็ระเบียบวาระการประชมุของหนว่ยงาน

ตา่ง ๆ  โดยมีหวัขอ้ QSHE/ SPIRIT/ CSR/ CG Talk เพื่อเป็น

ชอ่งทางการส่ือความ CG และสง่เสริมการการตระหนกัถึง

การทํางานอย่างม ีCG ด้วย เช่น การประชุมคณะกรรมการ

จัดการของ ปตท. เป็นต้น

 • จัดให้มีกิจกรรม CG Camp ปี 4 เพื่อให้ตัวแทนพนักงาน

จากหน่วยงานต่าง ๆ มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันอย่างเข้มข้น เพื่อสามารถนําไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานและเป็นตัวแทนในการสื่อความแก่

เพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายในตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยกิจกรรมประกอบด้วย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางสู่องค์กรสุจริต 

การแสดงละครตามหลักปฏิบัติ CG และกิจกรรมสันทนาการ

ที่สอดแทรกความรู้ความเข้าใจด้าน CG เป็นต้น

 • จัดกิจกรรม CG Day ขึ้นภายใต้แนวคิด “CG 4.0 ทําดี 

ทําง่าย ได้ความดีที่ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน

ได้ตระหนักถึงความสําคัญและมีแรงบันดาลในการสร้าง

พลังความดี ผ่านการเสวนา และการแสดงเจตนารมณ์

ของผู้บริหาร รวมท้ังมีการกล่าวคําปฏิญาณเพื่อแสดงถึง

ความมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็คนเกง่ คนด ีและมคีวามรบัผดิชอบตอ่

สังคมร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปตท. 

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดกิจกรรม Integrity Forum 2017 

เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวคิดด้านการสร้างพลัง

ความดี รวมถึงความโปร่งใสของผู้ทรงคุณวุฒิจาก

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตัวแทนจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น ในหัวข้อ “พลังความดี...

แข็งแกร่งจากภายใน สร้างความโปร่งใส สู่ความย่ังยืน”

 • ปตท. ให้ความสําคญัด้านการกํากบัดแูลกจิการของบรษัิท

ในกลุ่ม ปตท. เพื่อใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการบรหิารบรษัิท

ในรูปแบบ “กลุ่ม ปตท.” โดยกําหนดเป้าหมายในการยกระดับ

มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และเตรียมความพร้อม

สําหรับการเข้ารับการจัดอันดับ รวมท้ังกําหนดแผนการ

ดําเนินงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีกลุ่ม ปตท. 

เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนาแนวทางตามมาตรฐานสากล

ที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นหลักปฏิบัติของกลุ่ม ปตท. และ

ได้จัดกิจกรรมให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ งาน PTT 

Group CG Day ซึ่งเป็นกจิกรรมสําคญัประจําป ีเพื่อรณรงค์ 

ส่งเสริม และเผยแพร่การดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม 

ปตท. 6 บริษัท ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC 

และ GPSC ท้ังนี้มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จากหน่วยงาน

ภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ตัวแทน

จาก ตลท. สํานักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน เป็นต้น รวมท้ังคู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานกลุ่ม ปตท. ซึ่งในปี 2560 กลุ่ม ปตท. โดยมี 

GPSC เป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้แนวคิด PTT Group 

CG Day 2017: CG in DNA: Together We Can ที่กําหนด 

CG เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อร่วมมือร่วมใจกัน

สร้างวัฒนธรรมการดําเนินงานที่โปร่งใส ปราศจาก

คอร์รัปชัน และขยายไปยังเครือข่ายธุรกิจ สังคม และ

ประเทศชาติโดยรวม ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

ปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ 

ประธานกรรมการมูลนิธิตอ่ตา้นการทุจริต และการเสวนา

จาก CEO กลุ่ม ปตท. 6 บริษัท ในหัวข้อ “ถอดรหัส CG 

สานต่อความดี สู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืน” 

 • นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีภายในองค์กรแล้ว ปตท. ยังส่งเสริมการแบ่งปัน

ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยตอบรับการขอเข้าเยี่ยมชม

ดูงานขององค์กร/ สถาบันต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง

ได้รับเชิญไปบรรยายหรือร่วมเสวนาภายนอกด้วย
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 (11)  การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

 • ปตท. จัดทําแผนงานประจําปี เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยกําหนด

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและ

ผลประโยชน์ขัดกัน จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ 

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดย ปตท. 

ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด 

 • ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 

against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และได้รบั

การสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) โดยเปน็ 

1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

 • ตั้งแต่ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลง

โลกแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact: 

UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนําหลักสิทธิ

มนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาส่ิงแวดล้อม และการต่อต้าน

คอร์ รั ปชั น ในระ ดับสากลมา เ ป็นใ ช้ เป็ นแนวทาง

ในการดําเนินธุรกิจ โดย ปตท. ได้นําเสนอความก้าวหน้า

ในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของ UNGC 

ในรายงานความย่ังยืนประจําปี

 • การประกาศนโยบาย

  • ตั้งแต่ปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ท่ัวทั้งองค์กร 

โดยกําหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. 

เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

มาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนนิ

ธุรกิจของ ปตท. และกําหนดให้นโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง

การกํากับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Way of 

Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีมาตรฐาน

และแนวทางการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน 

และสามารถสร้างพลังร่วมได้ตามวัตถุประสงค์ของ

การลงทุน โดย ปตท. จัดสื่อความถ่ายทอดความรู้

และประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนบริษัทใน 

กลุ่ม ปตท. เพือ่ทํา Gap Assessment และ Gap Closure 

Plan ผ่านการประเมินตนเองตามโครงการ CAC 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทในกลุ่มในการเข้าสู่

กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการ CAC 

อย่างเป็นระบบ

  • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. กําหนดให้ 

บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดําเนินการหรือเข้าไป

มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้ /  รับสินบน

ทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยบุคลากรของ 

ปตท. ต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย ซึ่ง

ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ  อย่างจริงจัง 

เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การบริหารทรัพยากร

บุคคล การจัดหาพัสดุ การควบคุมภายใน เป็นต้น

  • ปี 2558 ปตท. ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ 

(No Gift Policy)” ในทกุเทศกาล และในป ี2559 ตอ่เนือ่ง

ถึงปี 2560 ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบาย

ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั กลุม่ ปตท. เรื่องการรบั-ใหข้องขวัญ 

การเลีย้ง หรอืประโยชนอ์ืน่ใด ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบาย

งดรับของขวัญดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน

ที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม ปตท. โดย

มุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถ  โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน  โดยได้

จัดทําหนังสือแจ้งคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก รวมท้ัง

ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สํานักงานของกลุ่ม ปตท. และ

ช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรต้นแบบของ

ประเทศไทยที่มีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าวอย่าง

เป็นรูปธรรม
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 • การสื่อสาร ฝึกอบรม และการดําเนินงานที่สําคัญ

  • ปตท. ได้สื่อความนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ

แนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่น

ที่ ปตท. มีอํานาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และ

ผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังสาธารณชน ผ่านช่องทาง

การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ 

ระบบ PTT Intranet การสัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กําหนด 

  • ปตท. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

แก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

อย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

ความคาดหวงัของ ปตท. และบทลงโทษหากไมป่ฏบัิติ

ตามมาตรการนี ้เชน่ หลกัสตูรการปฐมนเิทศ หลกัสตูร

ทางจริยธรรม ระบบ CG E-Learning เป็นต้น รวมท้ัง

มีการจัดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันซ่ึงจัดโดย

หน่วยงานภายนอก 

  • การดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการให้

การรับรอง (Certification Process) ของโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทจุรติ (CAC) ซึ่ง ปตท. ได้รบัรองสถานะเป็นสมาชกิฯ 

เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

  • การเปิดใช้ระบบใหม่ใน PTT Intranet ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อ

เปน็เครือ่งมอืสาํคัญใหบ้คุลากรของ ปตท. ทกุคนแสดง

ความโปร่งใส ได้แก่ ระบบการรายงานการซื้อ-ขาย 

หลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า เพื่อป้องกัน

ปญัหาการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) 

และระบบการรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากรตามนโยบายงดรับ

ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้พนักงานรายงาน

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องรับและไม่สามารถ

ส่งกลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่งมอบของดังกล่าวมา เพื่อ

รวบรวมและนําไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

  • ปตท. มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่าย

ความโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริม

และผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศ

เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันตลอดสายโซ่อุปทาน 

โดยในปี 2560 มีการสื่อความเพื่อผลักดันให้คู่ค้า

เข้าร่วมโครงการ CAC ในงานสัมมนาผู้ค้า SRM 

(Supplier Relationship Management) การสัมมนา

ผูข้นสง่ผลิตภณัฑป์โิตรเลียมทางเรือ และการสมัมนา

ผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถบรรทุก

  • ปตท. ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหา

สําคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ จึงให้

ความสําคัญในการสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมกับ

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ

ติดตามตรวจสอบและยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใส

ของประเทศไทย ได้แก่ การดําเนินการตามข้อตกลง

คุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งในปี 2560 โครงการ

ที่เข้าร่วม ได้แก่ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

บนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (ฉะเชิงเทรา – นนทบุรี) 

และโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ 

จังหวัดระยอง รวมท้ังพัฒนาเครือข่ายในการต่อต้าน

การทุจริตผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ  เช่น งานวันต่อต้าน

คอรร์ปัชนัแหง่ชาติ ซึ่งจัดโดยองคก์รต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย) การกําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน

การเข้ารว่มโครงการ CAC สาํหรบั SME รว่มกบัสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยการจัดทํา

แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ 

ปตท. ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น

 • การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฎิบัติ

  • คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กํากับดูแลให้ ปตท. 

มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก

และให้ความสาํคญักบัการต่อตา้นการคอร์รปัชนั และ

ปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

194 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



การกํากับดูแลกิจการ

  • คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ กํ ากับดูแล

การควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน 

และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน รวมท้ังกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการ

และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า 

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอและ

มีประสิทธิผล สอบทานการประเมินความเสี่ยงและ

ให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับ

การปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงน้ัน โดยผู้บริหาร

ต้องนําคําแนะนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งรายงานผล

การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. 

อย่างสมํ่าเสมอ และให้คําแนะนําข้อควรปฏิบัติแก่

คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

  • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กําหนด

และทบทวนนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ใหข้อ้เสนอแนะ 

แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจํา

ทุกปี

  • คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร มหีน้าทีก่าํกบั

ดแูล และสนบัสนนุให้มกีารดาํเนนิงานดา้นการบรหิาร

ความเสีย่งดา้นการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั โดยการประเมนิ

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการ

ต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม 

  • ผู้บริหารมีหน้าที่กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง

ด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของ

กระบวนการและมาตรการต่าง ๆ และปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่าง รวมท้ังสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกีย่วขอ้ง

ทุกฝ่าย 

  • ปตท. จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการ

คอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment Manual) 

เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นําไปใช้เป็นแนวทาง

การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและกําหนดกระบวนการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม โดยในปี 2560 มีการจัดอบรมหลักสูตร 

Anti-Corruption Management Systems ให้ผู้บริหาร

ระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปจํานวน 2 รุ่น เพ่ือเป็นการเน้นยํ้า

ใหผู้บ้รหิารเขา้ใจถงึวธิกีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับ

การคอร์รัปชัน มาตรการควบคุมภายในที่สําคัญ และ

แนวทางในการตัดสินใจ รวมท้ังการให้คําแนะนําแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเหมาะสม รวมท้ังมกีารคัดเลอืก

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการ ซึ่งอาจ

มีโอกาสเกิดการคอร์รัปชันได้ง่าย เข้าร่วมอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน 

(Corruption Risk Assessment Workshop) ใน

กระบวนการที่ตนเองรับผิดชอบ และติดตามเพื่อ

ประเมินประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวว่าช่วย

จัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หรือไม่

  • ปตท. จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและ

บันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน 

การควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและ

การเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพ่ือยืนยัน

ประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้าน

การคอรร์ปัชนั และเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่การบนัทกึ

รายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้

ในการตรวจสอบ

  • หน่วยตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสการเกิด

ทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับ

กิจกรรมการดําเนินงาน รวมถึงสอบทานเกี่ยวกับ

หลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

   อีกทั้งมีการพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เมื่อพบรายการ

หรือการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ผลการดําเนินการของ ปตท. อย่างร้ายแรง รวมถึง

กรณีการเกิดทุจริต
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 • มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

  • ปตท. มกีระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อน

ถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

และมีนโยบายที่จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้

ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า

การกระทํานัน้จะทําให ้ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

  • บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ

การกระทําท่ีอาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและ

การคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากร

ต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากร

ต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน

  • ปตท. จัดให้มีข้อกําหนดว่าด้วย “การร้องเรียนและ

แจ้งเบาะแสการทุจริต” เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การทุจริตต่อหน้าที่  (Whis t leb lowing)  ให้มี

ความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง

องค์กร อีกท้ังมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม

แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

เบาะแสที่ เกี่ยวข้องด้วย โดย Whist leblowing 

จะเป็นเครื่องมือในแง่ของการเป็นสัญญาณเตือนภัย

ลว่งหนา้และเปน็ช่องทางในการปราบปรามการทจุริต

   เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ก่อนที่

ปัญหานั้นจะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบต่อ

ภาพพจน์และฐานะทางการเงินขององค์กรอย่าง

รุนแรงในภายหลังได้ โดยพนักงาน ปตท. ทุกคน

สามารถทําหน้าที่ เป็น Whistleblower โดยเป็น

กระบอกเสียงสะท้อนความผิดปกติ  เพื่อสร้าง

ความโปร่งใส การกํากบัดแูลกจิการที่ดแีละความย่ังยนื

ขององค์กร

 • บทลงโทษ

  • ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรม การกระทําใด ๆ ที่ฝ่าฝืน

หรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทาง

อ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ

ที่ ปตท. กําหนด ซึ่งมีข้ันตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง 

การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน 

หรือมี โทษตามกฎหมาย บุคลากรของ ปตท. 

ต้องทําความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่าง

เคร่งครัด

2. การประเมินความเส่ียง 

 (Risk Assessment) 

 ปตท. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัย

ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็น

องค์ประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กําหนด

เป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ สําหรับ

ความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ ของ ปตท. และความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้บริหาร

ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ทั้งนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งองค์กร ซึ่งเป็นคณะอนกุรรมการบรษิทักาํกบัดแูล 

และสนับสนุนใหม้กีารดําเนนิงานด้านการบรหิารความเสี่ยงองค์กร 

สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ขอ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล

ต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเส่ียง ให้ดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่า

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงาน

ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคําบรรยายหน้าที่งาน (Functional 

Description) ของทุกหน่วยงาน 
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มอํีานาจหน้าที่ในการทบทวน

รายงาน ท้ังทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงินของทุกกลุ่ม

ธุรกิจในภาพรวมขององค์กร และมีการสอบทานการปฏิบัติงาน

ใหเ้ปน็ไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคูมื่อการปฏิบติังานตา่ง ๆ  

อย่างสม่ําเสมอ มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เชน่ การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน

ทุกระดับ โดยกําหนดเป็นดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key 

Performance Indicators: KPIs) เพื่อให้การควบคุมกิจกรรม

ด้านการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและ

ติดตามได้ นอกจากนี้ ยังมีการระบุการดําเนินงานในส่วนที่มี

ความเสี่ยงสําคัญ และกําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกัน

และลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานผลการดําเนินงานโดย

ฝ่ายบริหารอย่างสม่ําเสมอ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ 

และการบริหารทั่วไป มีการมอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่ม

บคุลากรเพื่อความม่ันใจว่ามรีะบบตรวจสอบ และคานอํานาจกันได ้

โดยมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติ การประมวลผล

ข้อมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน 

การสอบทานการตรวจสอบ และการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน

โดยเด็ดขาด มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี  

เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และ

เงินยืมทดรอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด มีการบันทึกบัญชี

ครบถ้วนถูกต้องและสม่ําเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

ทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็น

ไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. มีการดําเนินการตามระเบียบ

และข้อกําหนดว่าดว้ยการพัสดุ ซึ่งได้กาํหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบ

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อํานาจหน้าที่ 

วงเงินอนุมัติ การกําหนดความต้องการพัสดุ การตรวจ-รับ 

การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และการตรวจนับทรัพย์สิน 

ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปตท. มีการวางระบบด้าน

การบริหารทรัพยากรบคุคล และมีการควบคมุติดตามประเมินผล

อย่างเพียงพอ ทั้งการสรรหา การกําหนดค่าตอบแทน หน้าที่

ความรบัผิดชอบ การพฒันาบคุลากร การปฏิบตัิงานของบคุลากร 

และการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปตท. มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

 ในกรณทีี่ ปตท. มกีารทําธรุกรรมกับผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปตท. มีมาตรการ

ที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอน

การอนุมัติที่กําหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสีย

จะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้น ๆ ทั้งยังมีการติดตาม และดูแล

ผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด

 นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสําคัญในเรื่องความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, 

Health and Environment: SSHE) เพราะถือเป็นหนึ่งในเกราะ

ป้องกันความเสี่ยง/ ผลกระทบ และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ตอ่บคุลากร ทรพัยส์ิน กระบวนการทาํงาน ขอ้มลู และสิง่แวดลอ้ม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิด

ความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดผลประกอบการ

ในทุก ๆ ด้านให้มีผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และ

เป้าหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด โดยคณะกรรมการ ปตท. ดูแล 

ติดตาม ให้นโยบาย และคําแนะนําเกี่ยวกับ SSHE ที่ ปตท. นํามา

ปรับใช้เป็นกิจกรรมการควบคุมผ่านคณะกรรมการจัดการของ 

ปตท. ในระดับฝ่ายจัดการ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานฯ รวมทั้งคณะกรรมการ

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(Quality, Safety, Health and Environment: QSHE) กลุ่ม ปตท. 

และคณะกรรมการ QSHE ปตท. ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองและกํากับ

ดูแลการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. และ

ภายใน ปตท. ตามลําดับ โดยมีหนว่ยงานรับผิดชอบสว่นกลาง คือ 

ฝ่ายความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

และฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร โดยในปี 2560 ได้มีการนําเสนอ

ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดด้าน SSHE ที่สําคัญ ให้คณะกรรมการ

จัดการ ปตท. พิจารณาทบทวนเพื่อส่ังการและให้ข้อเสนอแนะ 

เดือนละครั้ง รายละเอียดการบริหารจัดการด้าน SSHE สามารถ

อ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานความยั่งยืน ปี 2560 (Corporate 

Sustainability Report 2017) 
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

 (Information & Communication) 

 ในปี 2560 ปตท. ได้มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ก้าวไปสู่ยุค

ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 โดยในการปรับปรุง

ครั้งนี้คณะกรรมการ ปตท. ได้ถ่ายทอดนโยบายผ่านการกํากับ

ดูแล บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด (PTTICT) เพื่อเปลี่ยน

บทบาทความรับผิดชอบเป็นบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด 

(PTT DIGITAL) รองรับพันธกิจในการเป็นศูนย์รวมการให้บริการ

ด้านดิจิทัลของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพิ่มศักยภาพ

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล โดย PTT DIGITAL สามารถ

ทําหน้าที่ด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และเป็น

กําลังหลักที่สําคัญในการสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ให้กับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตลอดมา 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปตท. ยังได้อนุมัติและผลักดัน

การดําเนินงานตาม Digitization Roadmap สร้างนวัตกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงานในการแข่งขันทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์

ตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นได้เสยีทกุภาคสว่นอย่างทัว่ถงึ 

และเท่าเทียมกัน อาทิ การพัฒนาระบบ Digital Procurement 

เพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ซึ่งเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้าง

หลักของภาครัฐทําให้ ปตท. และผู้ค้าสามารถดําเนินการร่วมกัน

ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดทําระบบ HR Analytic 

นาํเทคโนโลยรีะบบบรหิารจดัการขอ้มลูทีม่ปีรมิาณมาก (Big Data) 

มาช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ทําความเข้าใจ (Smart Analytic) 

เพื่อนําเสนอและจัดการทรัพยากรบุคคลของ ปตท. ให้เกิด

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจมากที่สุด พัฒนาระบบเอกสาร

บันทึกข้อความ (Memorandum System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการนําส่งข้อมูล/ หนังสือบันทึกข้อความภายในองค์กร

ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินการจัดทําระบบเชื่อมโยง

ข้อมูลเพื่อการบริหารและติดตามการบํารุงรักษาระบบท่อฯ 

(Integrated Pipeline Maintenance Monitoring System) 

ซึ่งเป็นการปรับปรุงการทํางานด้านปฏิบัติการของ ปตท. 

ในการบริหารจัดการการบํารุงรักษาแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน สําหรับใน

ด้านลูกค้า ปตท. ได้พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูล PTT Blue 

Credit Card ตามแนวทางการสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า

สมาชิกโดยร่วมกับธนาคารกสิกรไทย (KBank) เพื่อสะสม

คะแนน 2 ทาง ท้ังจาก PTT Blue Card และ KBank Reward 

Point ในบัตรเดียวกนั และยังได้ดาํเนินการจัดทาํฐานข้อมลูแผนที่

เพื่อแสดงตําแหน่งสถานีบริการของ ปตท. ในภูมิภาคอาเซียน 

(PTT Life Station - AEC Map) รองรับการเปิดเสรีในการเดินทาง

เขา้ประเทศสมาชิก AEC และอาเซียน ซึง่จะมีการเชื่อมตอ่เสน้ทาง

เดินรถทางบกใน AEC ทาํใหมี้ความตอ้งการสถานีบริการเช้ือเพลิง

รถยนต์เพ่ิมมากข้ึน ปตท. เองยังคํานึงถึงความปลอดภัยในการขนส่ง

รวมท้ังดําเนินธุรกิจภายใต้การคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมจึงได้ดําเนิน

โครงการ Eco Driving เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการขับขี่และการใช้น้ํามันของผู้ประกอบการรถขนส่ง

ที่รว่มงานกับ ปตท. เพือ่ตดิตามผลและจัดทาํเป็นรายงานส่งกลับไป

เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานต่อไป รวมท้ังยังได้

ดาํเนินการปรบัปรงุฐานข้อมลูระบบภูมิสารสนเทศ (Geographical 

Information System: GIS) โดยเพิ่มเติมข้อมูลสถานีบริการ

ทั้งนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนร้านค้าและกิจการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. ลงไปในแผนที่เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง

ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงานภายใน ปตท. และจัดทํา

ระบบแสดงผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 

www.pttplc.com ของ ปตท. ได้อีกประการหนึ่งด้วย

 นอกจากน้ีเพือ่ใหก้ารกาํกบัดแูลและบริหารผลการดาํเนินงาน

ของ ปตท. ซึ่งมีการลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. มากกว่า 100 

บริษัท เป็นไปตามเป้าหมายบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงจัดทําโครงการ

ที่สําคัญ อาทิ โครงการ Financial & Accounting Shared Service 

เพื่อกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ของการบริหารการเงินและบัญชี 

ในการให้บรกิารด้านบัญชกีารเงนิของกลุม่ ปตท. เพิม่ความคลอ่งตวั 

ลดต้นทุน ซึ่งทําให้สง่ผลดต่ีอศกัยภาพการแข่งขนั และการตัดสนิใจ

ทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท. รวมท้ังเพื่อเป็นการสร้างธรรมาภิบาล

และความน่าเชื่อถือกับผู้ เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก

องค์กร และยังได้ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน

โดยดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตาม

อย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing 

System (CCMS)) ระยะที่ 2 สําหรับใช้เป็นเครื่องมอืในการสอบทาน

ประสิทธิผลและตรวจติดตามกระบวนการควบคุมที่กําหนดไว้ 

รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบ

จากระยะเวลาที่กําหนด (Cyclical Audit) สู่การสอบทานอย่าง

ต่อเนื่อง (Continuous Audit) 
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 คณะกรรมการ ปตท. ยังตระหนักและให้ความสําคัญกับ

การเตรยีมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี

และการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสื่อสารใยแก้วนําแสง (Fiber Optic 

Transmission Equipment) ท่ีใชง้านอยู่ในแนวท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ

ของ ปตท. ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น รองรับเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ สําหรับภาค

อุตสาหกรรม (Digital Industrial Internet of Things: IIoT) 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ควบคู่ไปกับปรับปรุงระบบรักษา

ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (IT Security) ให้มีความทันสมัย

และมี ศักยภาพป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ บริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมกันลงทุนติดต้ัง

ระบบ IT Security รูปแบบใหม่ประเภท Advanced Persistent 

Threats (APT) ซึง่เปน็อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรป์ระเภทหนึง่

ที่จัดได้ว่าเป็นภัยคุกคามข้ันสูงที่สุดประเภทหนึ่งในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กรไม่ให้เกิดการร่ัวไหลออกไปได้ 

และได้ขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ (Information Security Management System) 

ให้ครอบคลุมอุปกรณ์สําคัญทั้งหมดในศูนย์คอมพิวเตอร์ ท้ัง

ศูนย์หลักและศูนย์สํารองหรือที่เรียกว่า Platform as a Service 

(PaaS) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ยงัไดก้ารรบัรองมาตรฐานความสะอาด ISO14644-1 Class 8 และ

ในภาพรวมของอาคารได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว 

(Green Building) ระดับ Gold จากสถาบัน LEED ประเทศ

สหรัฐอเมริกา นับเป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งแรก

ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเทียบเท่าศูนย์

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการระดับสากล (Co-Location Service 

Provider) และยังได้ดําเนินโครงการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยการนําระบบผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาค 

และก่อสร้าง Co-Generation Plant เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้

กา๊ซธรรมชาตซิึง่เปน็เชือ้เพลงิทีส่ะอาด เปน็ผลติภณัฑ์ของ ปตท. เอง 

และนําความร้อนจากระบบผลิตไฟฟ้ามาทําความเย็นทดแทน

การผลติความเย็นจากเครื่องปรบัอากาศที่ใช้กระแสไฟฟา้ซึ่งไดร้บั

การรับรองข้ึนทะเบียนจากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) ว่าเป็นโครงการนํารอ่งแห่งแรกของประเทศไทย 

5. ระบบติดตามและประเมินผล 

 (Monitoring & Evaluation) 

 >  ระบบการตรวจสอบภายใน 

 สํานักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการสร้างความเชื่อม่ัน 

(Assurance) และให้คําปรึกษา (Consulting) เพื่อให้กระบวนการ

ทาํงานภายในองคก์รมกีารกํากบัดูแลกจิการ การบรหิารความเสีย่ง

และการควบคุมภายในที่ดีบรรลุวัตถุประสงค์การดําเนินงาน

ขององค์กร 

 สํานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทํา

แผนการตรวจสอบเปน็ไปตามทศิทางกลยทุธ์ทางธุรกจิ (Business 

Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อ

การดําเนินงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุม

กระบวนการการดําเนินธุรกิจท้ังของ ปตท. และบริษัทในเครือ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรายงานผลการตรวจสอบ

ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงการรายงาน

ต่อคณะกรรมการ ปตท. และหน่วยงานกํากับดูแลเป็นประจํา

ทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงาน

ของสํานักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็น

และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและ

สํานักตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

 >  การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง

 เพื่ อส ร้างความม่ันใจให้กับผู้มีส่ วนได้ เสียทุกกลุ่มว่า

การดําเนินงานของ ปตท. จะบรรลุวตัถปุระสงค์ดา้นประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงาน

การเงิน และรายงานอื่น ๆ รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปตท. จึงได้กําหนดให้การดําเนินการ

ควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายกํากับการลงทุน

และควบคุมภายใน สายงานกลยุทธ์องค์กร ในฐานะหน่วยงาน

ที่กํากับดูแลเรื่องการควบคุมภายในได้ดําเนินการประเมิน

การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) 

อย่างน้อยปีละคร้ัง ใน 2 รูปแบบ ดังนี้
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การกํากับดูแลกิจการ

 1. การประเมนิระดับองค์กร - การประเมนิการควบคุมภายใน

รายบุคคลสําหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปท่ีปฏิบัติงาน

ตามโครงสร้างของ ปตท. และผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน Secondment 

บริษัทในกลุ่ม

 ฝ่ายกํากับการลงทุนและควบคุมภายในได้ดําเนินการ

รวบรวมและจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล

การควบคุมที่สําคัญ (List of Key Control) โดยรวบรวมจาก

ข้อมูลคําอธิบายลักษณะงาน (FD) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรอบการควบคุมภายใน

ตามมาตรฐานสากล COSO Internal Control Integrated 

Framework 5 ดา้น ไดแ้ก ่(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control 

Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

(3) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) (4) สารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information & Communication) และ (5) กิจกรรม

การติดตามผล (Monitoring) รวมทั้งมีการพัฒนาแบบประเมิน

การควบคมุดว้ยตนเองในแบบ Electronic (e-CSA) เพือ่ให้ผูบ้รหิาร

สามารถทําการประเมินฯ และเรียกดูรายงานผลการประเมินฯ 

ผา่นระบบ Intranet ได ้เพือ่ใหแ้บบประเมินการควบคมุดว้ยตนเอง

ครอบคลุมกิจกรรมตามกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญเป็น

รายบุคคลมากยิ่งขึ้น ในปี 2560 ฝ่ายกํากับการลงทุนและควบคุม

ภายในไดป้รบัปรุงคาํถามใหม้คีวามสอดคล้องกบัหลกัการพืน้ฐาน

ในการกําหนดมาตรการการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมของนิติบุคคล

ในการป้องกันการให้สนิบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 123/5 

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เพิ่มขึ้นด้วย

 2. การประเมินระดับกระบวนการ - การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อประเมินการควบคุมภายในในระดับกิจกรรม มุ่งเน้นกิจกรรม

ควบคุมในกระบวนการทํางาน โดยผลการประเมินและแนวทาง

การปรับปรุงการควบคุมภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

เจ้าของกระบวนการ และมีการติดตามโดยผู้บังคับบัญชา

 ในปี 2560 ปตท. มุ่งเน้นการประเมินการควบคุมภายใน

ในกระบวนการสําคัญ โดยนํากรอบการควบคุมภายใน COSO

5 องค์ประกอบ และหลัก 17 ประการ มาประยุกต์ ใช้  

ในการประเมินหน่วยงานพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และความเพียงพอเหมาะสมของการควบคมุภายในท่ีมีอยู ่รวมทัง้

จดัทาํแนวทาง/ แผนการพฒันาการควบคมุภายใน เพือ่ให้มพีฒันา

ระบบการควบคุมภายในในกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการควบคุมภายใน 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบการควบคุมภายในในอนาคต

 นอกจากนี้ สํานักตรวจสอบภายในได้สอบทานการควบคุม

ภายในเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่

มคีวามเพยีงพอเหมาะสม และมกีารปฏบัิตอิย่างสมํ่าเสมอ ในกรณี

พบขอ้ที่ควรปรับปรุงไดม้กีารกําหนดวธิปีฏบัิตเิพื่อให้ความม่ันใจว่า 

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา รวมทั้งสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดย

ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรอืข้อบกพรอ่งทีเ่ป็นนัยสาํคญั ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัความเหน็ของผูส้อบบัญชขีอง ปตท. วา่ระบบการควบคมุภายใน

ของ ปตท. มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อ

การดําเนินธุรกิจ

คาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี 

(Audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

(Audit Fee) ให้แก ่สาํนกังานสอบบัญชทีี่ผูส้อบบัญชสัีงกดัในรอบปี

บัญชีที่ผ่านมา มีจํานวนเงินรวม 133,019,764 บาท (หนึ่งร้อย

สามสิบสามลา้นหนึง่หมื่นเกา้พนัเจด็รอ้ยหกสิบสีบ่าท) นอกจากนี ้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

(Non-audit Fee) ที่มีสาระสําคัญ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดทํา 

The Updated Offering Memorandum of The Global Medium 

Term Notes Program ค่าตรวจรับรองงบการเงินที่ใช้ในการยื่น

กรมสรรพากร และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

รวมจํานวน 45,226,190 บาท (สี่สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่น

หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท)
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การกํากับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลัก

การกํากับดแูลกิจการท่ีดี

ในเร่ืองอื่น ๆ 

 

 จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ ปตท. ที่สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทําการสํารวจ

และให้คะแนนตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนประจําปี 2560 ในภาพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ 

“ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและรายหมวดสูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทําการสํารวจท้ังหมดในปี 2560 จํานวน 

620 บริษัท และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET50 

ทั้งนี้ผลสํารวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผย

ต่อสาธารณะ โดยในปี 2560 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือ

จากเกณฑ์การสํารวจ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัท

จดทะเบียนอื่น ๆ ที่สําคัญ ได้แก่

 • ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมี

ความเป็นอิสระในการมอบหมายนโยบายและกํากับดูแล

การบริหารงานของ ปตท. 

 • ปตท. กําหนดให้มจีาํนวนกรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่ง

ของจํานวนกรรมการที่มีอยู่

 • เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ 2502 คณะกรรมการตรวจสอบจึง

ได้พิจารณาเห็นชอบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือ

เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และนําเสนอคณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

 • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ในการประชุม

คร้ังที ่5/2560 วันที ่13 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการ 

ปตท. ในการประชุม คร้ังที่ 12/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 

2560 ได้รับทราบ “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance 

Code: “CG Code”) ซึ่งจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) 

และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นํา (Governing 

Body) ขององค์กร ในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืนเป็นอย่างดี 

รวมท้ังได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG 

Code แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายและการดําเนินงาน

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในปัจจุบันอย่าง

ละเอียดและมีความเห็นว่า ปตท. มีนโยบาย มาตรการ 

และกระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

ใน CG Code รวมท้ังมีแผนการดําเนินงานท้ังระยะส้ัน

และระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. ให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ

และแนวโน้มของบริษัทช้ันนําในระดับสากล 

 ตลอดปี 2560 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ด ีแต่อาจไมค่รอบคลมุเกณฑ์ของโครงการสํารวจการกํากบัดแูล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ใน 2 ประเด็น

ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

  1. การกําหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย

จํานวน 5 - 12 คน

 ข้อบังคับของ ปตท. กําหนดให้มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 

5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจํานวนกรรมการ 

15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดําเนินธุรกิจด้าน

ปโิตรเลยีมที่ตอ้งการผู้ทรงคุณวุฒหิลากหลายสาขาอาชพีที่จาํเป็น

ในการบรหิารกจิการของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท. ไดแ้ตง่ตัง้

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงาน

ที่มีความสําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 (จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดง

รายละเอียดในหมวดการประชุมของคณะกรรมการ ปตท. แล้ว)

 2. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนน

เสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

 ขอ้บงัคบัของ ปตท. กําหนดให้เลอืกตัง้กรรมการโดยวธิคีะแนน

เสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวน

หุน้ทีต่นถอือยู ่นอกจากนี ้ปตท. ไดก้าํหนดใหม้วีธิกีารอืน่ในการดูแล

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุน

ใหผู้ถ้อืหุ้นรายย่อยใช้สทิธเิสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิ หรอืเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ฝา่ยบรหิารเกี่ยวกับการดําเนนิการตามแนวทาง/ ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาการควบคุมภายในแล้วสรุปไดว้า่ จากการประเมนิระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม

การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ

การติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้

มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

หัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

คร้ังที่  7/2560 เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2560 ได้แต่งตั้ง

นายชลชั บญุหลาย ใหด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

สํานักตรวจสอบภายใน ต้ังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เนื่องจาก

เปน็ผูท้ี่มคีวามรูค้วามเขา้ใจธรุกจิของ ปตท. เปน็อยา่งด ีประกอบกบั

มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 

มีความรู้ในการปฏิบัติงานใน ปตท. หลักการกํากับดูแลที่ดี 

การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ท้ังในระดับธุรกิจ

และในภาพรวม จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าวได้ ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา

เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผล

การปฏิบัติงานและความดีความชอบประจําปีของผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน

และการบริหารความเส่ียง

22

 คณะกรรมการบริหารการลงทุนและควบคุมภายในได้มอบหมาย

ให้ฝ่ายกํากับการลงทุนและควบคุมภายใน มีหน้าที่ประเมิน 

การควบคุมภายใน โดยจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายใน

ด้วยตนเองรายบุคคลสําหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่าย

ขึ้นไปที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของ ปตท. และผู้บริหาร

ที่ปฏิบัติงาน Secondment บริษัทในกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมหน้าที่

ความรับผิดชอบ โดยอา้งองิกรอบแนวทางปฏิบตัิดา้นการควบคุม

ภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO) ซึ่งกําหนดองค์ประกอบหลัก

ที่จําเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุม

ภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมิน

ความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

(Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

(Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม 

(Monitoring Activities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ

วา่การดาํเนนิงานของ ปตท. จะบรรลุวตัถปุระสงค์ของการควบคุม

ภายในด้านประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร 

การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง ความเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่น ๆ รวมถึงการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย 

รวมทัง้ระเบยีบปฏบัิตขิอง ปตท. รวมทัง้ประเมนิตามกรอบแนวทาง

การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และ

มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามเกณฑ์คําถามของโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 โดยสํานักตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของ

การควบคมุภายในและรายงานผลการสอบทานตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการได้ประเมนิ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการประเมินข้อมูลจาก
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Leadership Development Program: 

 Center for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์

• หลักสูตร MDD III Business & People Management Program 

 สถาบัน PLLI

• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Finance for Senior Executives 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณทํางาน

• 2552 - 2555  ผู้จัดการส่วนซ่อมบํารุง ปตท.

• 2553 - 2555   ผู้อาํนวยการฝา่ยผลติ บรษิทั ไทยลูบ้เบลน็ดิง้ จาํกดั

• 2555 - 2556   ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

     การตรวจสอบภายใน ปตท.

• 2556 - 2557   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ปตท.

• 2557 - 2560   รักษาการกรรมการผู้จัดการ 

     บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด

• 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

     สํานักตรวจสอบภายใน ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของ ไม่มี

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร ไม่มี

นายชลัช บุญหลาย

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

อายุ 57 ป

นายช

หัวหน

อายุ 

งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 ในอดีตที่ผา่นมา ปตท. มีการกาํหนดหนว่ยงานทีร่บัผิดชอบการปฏิบตัิใหเ้ปน็ไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์ร  ประกอบดว้ย 

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท สํานักกฎหมาย สํานักตรวจสอบภายใน

 ทั้งนี้ในปี 2560 ได้มีการจัดตั้งฝ่ายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

อย่างเคร่งครัด ดังนี้

ฝา่ยกาํกบักฎหมายและกฎระเบยีบองคก์ร (Compliance) มโีครงสร้างอยูภ่ายใต้สาํนกักฎหมายและมบีทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบ

ในการกํากบัดแูลบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มกีารปฏบัิตงิาน การทําธุรกรรมทุกประเภทของ ปตท. ให้เปน็ไปตามที่กฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศต่าง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรกําหนดอย่างเคร่งครัด และรับผิดชอบกํากับดูแล

งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการลงทุน กฎหมายรัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียน กฎหมายพลังงาน และกฎหมาย

อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อให้การดําเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น 

โดยเฉพาะการทําธุรกรรมใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท้ังยังให้คําปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่บุคลากร ปตท. และหน่วยงาน

ภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับกฎหมาย และการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะไม่หยุดชะงักจากประเด็น

ด้านกฎหมาย ท้ังนี้เพื่อให้การดําเนินงานของ ปตท. บรรลุนโยบาย Zero Non-Compliance อย่างย่ังยืน 

ประวัติหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

203รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



 1. นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน   

  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ     
 2.  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ 

  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 3. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 

 4. นายบุญทักษ หวังเจริญ

  กรรมการอิสระ/ 
  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
 5. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  

  กรรมการอิสระ/ 
  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 6. นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ 

  กรรมการอิสระ/
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร/
   กรรมการสรรหา 
 7.  นางนันทวัลย ศกุนตนาค 

  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 8. นายวิชัย อัศรัสกร 

  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

9. นายธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 

  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 
  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 

  กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดคาตอบแทน
 11. นายสมชัย สัจจพงษ 

  กรรมการ/ กรรมการกําหนดคาตอบแทน

12. นายดอน วสันตพฤกษ 

  กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
13. นายสมคิด เลิศไพฑูรย    

  กรรมการอิสระ/
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
14. นายธรรมยศ ศรีชวย   

  กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

15. นายสุพจน เตชวรสินสกุล   

  กรรมการอิสระ
16. นายเทวินทร วงศวานิช  

  กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 
  ประธานเจาหนาที่บริหาร
  และกรรมการผูจัดการใหญ

1

3

4

2

6

7

98

10

16

12

5

13

14

11

12 15
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)คณะกรรมการ คณะกรรมการ



• Board Briefing ปตท.
• สัมมนา หัวขอ “Electric Vehicles & Future Energy System: 

Recent Development and Implications”
จัดโดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTIT)

ประสบการณการทํางาน

2549 - 2551  : รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
2551 - 2552  :  ประธานท่ีปรึกษาประธานเจาหนาท่ีบริหาร

ฐ

  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2552 - 2555  :  กรรมการผูอํานวยการใหญ

  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน   :  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ 
  มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ    

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม
ฤ

• กรรมการ มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

* ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

ประวัติคณะกรรมการ

ยปยสวสัสดิ์ อัมมระนัันทน

64 ป

มกาารอสิสระ/ ปประธธาานกรรมการ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 1 กรกฎาคม 2557, 11 เมษายน 2559 (ตอวาระ)
(ดํารงตําแหนงประธานกรรมการต้ังแตวันท่ี 4 กรกฎาคม 2557)

ฎ

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1)
University of Oxford, UK

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร London School of Economics
and Political Science, University of London, UK

• ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) London School of Economics 
and Political Science, University of London, UK

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 35/2005) 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 6 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• สัมมนา เร่ือง บทบาทและหนาท่ีกรรมการรัฐวิสาหกิจของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิถุนายน 2558)
• สัมมนาแนวทาง “การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ”

ฐ ุ

 (13 กรกฎาคม 2558)
• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...International  

Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)
• สัมมนา Thailand’s 6th National Conference on Collective  

Action against Corruption “Anti-Corruption in Thailand:  
Sustaining the Momentum” จัดโดย IOD (16 ตุลาคม 2558) 

• สัมมนา Chairman Forum “Corporate Governance VS  
Corporate Performance: Duty or Choice?” จัดโดย IOD 

 (13 พฤษภาคม 2559)
• สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board 
 และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองคกรตามราง พ.ร.บ.  

การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .......
และหลักการบริหารกิจการท่ีดี (17 ตุลาคม 2559)

ฐ

นาายย

อาายุ 

กรรรม

206 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)ประวัติคณะกรรมการ



• สมัมนา การเสริมสรางความรูและธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวสิาหกิจ
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
(30 กันยายน 2559)

• สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 
• Board Briefing ปตท. 

ประสบการณการทํางาน

2548 - 2551 :  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
2551 - 2557 :  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
2557 - 2558 :  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายขาราชการประจํา
2558 - ปจจุบัน :  ผูอํานวยการ สถาบันเพ่ือการยุติธรรม

ฐ

  แหงประเทศไทย (องคการมหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอ่ืน ๆ

• ศาสตราจารยพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร 
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
• นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
• อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมดานกิจการตางประเทศ
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
• กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ

มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
• กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย 

มูลนิธิปองกันอาชญากรรมแหงเอเชีย (ACPF)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

ตราจาารยพิเเศษศาาสสต

กติติพงงษ กติตยารรัักษ ดรร..กิ

59 ปอาายุ 

มกาารอิสสระ/ กรรรม

ธานกกรรรมการรตรววจจสอบ     ปรระธ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

•  1 กรกฎาคม 2557, 28 เมษายน 2560 (ตอวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท ดานกฎหมายการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 (Master of Laws หรือ LL M) Cornell University, USA (ทุน ก.พ.)
• ปริญญาโท ดานกฎหมาย (Master of Laws หรือ LL M) 
 Harvard University, USA (ทุนฟุลไบรท)
• ปรญิญาเอก ดานกฎหมาย (Doctor of the Science of Law หรือ J.S.D.) 
 Standford University, USA (ทุนฟุลไบรท)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014), 
 Advance Audit Committee Program (AACP 18/2015) 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สํานักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แหงเนติบัณฑิตยสภา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี 5 
 สถาบันพระปกเกลา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี 49
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 8
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน 

(วพน.) รุนท่ี 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• การประชุมระดับชาติ วาดวยการสรางแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทย
 ในการตอตานการทุจริตครั้งท่ี 5 หัวขอ “Tackling Corruption 

ุ ฏ

 through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)
• สัมมนา เรื่อง บทบาทและหนาท่ีกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

(5 มิถุนายน 2558)
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประวัติคณะกรรมการ



  
     

    นายบุญทักษ หวังเจริญ   
   อายุ 61 ป

    กรรมการอิสระ/ 

    ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 27 กุมภาพันธ 2560*
 (* ลาออกมีผลวันท่ี 31 ธันวาคม 2560)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• MBA (Finance and International Business), 
 New York University, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2008) 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• สัมมนา เร่ือง “ระบบคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสูงสุด
 ของรัฐวิสาหกิจ” สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

(สคร.)
• Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทํางาน

2542 - 2550  : รองกรรมการผูจัดการ 
   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2551 - :  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
31 ธันวาคม 2560  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร/ กรรมการบริหาร/ 
 กรรมการสินเช่ือ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

•  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ 

อายุ 64 ป

กรรมการอิสระ/ 

    ประธานกรรมการสรรหา/

     กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

   (ไดรับแตงตั้งเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2559)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 4 กันยายน 2557, 28 กันยายน 2560 (ตอวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

• โรงเรียนเตรียมทหาร รุนท่ี 13
• โรงเรียนนายเรืออากาศ รุนท่ี 20
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 

Hochschule der Bundeswehr Muenchen 
(มหาวิทยาลัยทหารเยอรมัน), เยอรมนี

• โรงเรียนนายทหารช้ันผูบังคับฝูง รุนท่ี 56
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนท่ี 33
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนท่ี 36

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 117/2015), 
 Role of the Nomination & Governance Committee Program  

(RNG 7/2015), Ethical Leadership Program (ELP 7/2017) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 รุนท่ี 8 ป 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• การประชุมระดบัชาต ิวาดวยการสรางแนวรวมปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
 ในการตอตานการทุจริต ครั้งท่ี 5 หัวขอ “Tackling Corruption  

through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)
• สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ” 
 (13 กรกฎาคม 2558)
• Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทํางาน 
2551 - 2554 :  เสนาธิการ กรมชางอากาศ กองบัญชาการ 

  สนับสนุนกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ
2554 - 2556 : รองเจากรมชางอากาศ กองทัพอากาศ
2556 :  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
2556 - 2557 :  เจากรมชางอากาศ กองทัพอากาศ  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

208 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)ประวัติคณะกรรมการ



  
     

    นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ  

   อายุ 61 ป

    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร

   ความเส่ียงองคกร/ กรรมการสรรหา/ 

    กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

    (ไดรับแตงตั้งเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 4 กันยายน 2557, 9 เมษายน 2558 (ตอวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 109/2008), 
 Audit Committee Program (ACP 39/2012),
 Ethical Leadership Program (ELP 7/2017), 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุนท่ี 50  

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 5 สถาบันพระปกเกลา 
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT)  

รุนท่ี 4 สถาบันวิทยาการการคา 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 18 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 3  

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• สัมมนาการเสริมสรางความรูและธรรมาภิบาล
 ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย  

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559)
• สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board 
 และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองคกรตามราง พ.ร.บ. 

การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .......  
และหลักการบริหารกิจการท่ีดี (17 ตุลาคม 2559)

• Board Briefing ปตท.

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 

   อายุ 62 ป

    กรรมการอิสระ/ 

    ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

   

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 4 กันยายน 2557, 11 เมษายน 2559 (ตอวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 129/2016)   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• สัมมนาการเสริมสรางความรูและธรรมาภิบาล
 ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย  

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559)
• Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทํางาน 
2555 : ผูชวยเสนาธิการทหารบก 
   ฝายยุทธการ กองทัพบก
2556 : รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
2557 - 30 กันยายน :  เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
2558
ปจจุบัน  :  ประธานกรรมการ 

  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
   ประธานกรรมการ การยางแหงประเทศไทย

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• ประธานกรรมการ การยางแหงประเทศไทย 
• ผูแทนพิเศษนายกรัฐมนตรี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

209รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประวัติคณะกรรมการ



• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) 
 รุนท่ี 49 ป 2549 - 2550 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
• Leaders in Development Program-Managing Political 
 & Economic Reform, Kennedy School of Government, 
 Harvard University, Boston, USA ป 2551
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT) 

รุนท่ี 2 ป 2552 สถาบันวิทยาการการคา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 14 ป 2555 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง

ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนท่ี 12 ป 2556 
(Public Director Institute: PDI) 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 5 
ป 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 
• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...

International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)
• สัมมนาหัวขอ Global Financial Market Outlook 2016, IOD 

(17 พฤศจิกายน 2558)
• Board Briefing ปตท.
• สัมมนาหัวขอ “Electric Vehicles & Future Energy System: 

Recent Development and Implications” 
 จัดโดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTIT)

ประสบการณการทํางาน 
กันยายน 2555 : อธิบดี กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

  กระทรวงพาณิชย
ตุลาคม 2555 :  รองปลัดกระทรวงพาณิชย
ตุลาคม 2556 :  อธิบดี กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

  กระทรวงพาณิชย
ตุลาคม 2558 :  อธิบดี กรมทรัพยสินทางปญญา 
   กระทรวงพาณิชย
ตุลาคม 2559 :  อธิบดี กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
ตุลาคม 2560 :  ปลัดกระทรวงพาณิชย

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

ประสบการณการทํางาน 
2550 - 2553 : ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน 
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

  และสังคมแหงชาติ
2553 - 2559 : รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ  

  พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ปจจุบัน : ผูอํานวยการ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
   สิรินธรและศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม
   มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร
   ในพระราชูปถัมภสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  

  สยามบรมราชกุมารี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

    นางนันทวัลย ศกุนตนาค

    อายุ 59 ป

    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

   

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 1 กรกฎาคม 2557, 9 เมษายน 2558 (ตอวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท MBA (การตลาดและธุรกิจระหวางประเทศ) 
 University of Wisconsin-Madison, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 166/2012), 
 Audit Committee Program (ACP 43/2013), 
 Financial Statements for Directors (FSD 31/2016) 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Management Development Program ณ Mt. Eliza,  

Melbourne, Australia ป 2532
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุนท่ี 38 ป 2546 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
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ประสบการณการทํางาน 
2538 - ปจจุบัน :  กรรมการ 

  บริษัท เชียงเฮงอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด
2554 - ตุลาคม 2557 :  เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน   

  (ประเทศไทย) 
ตุลาคม 2557 - ปจจุบัน : รองประธานกรรมการองคกรตอตานคอรรัปชัน  

  (ประเทศไทย)
มีนาคม 2556 - ปจจุบัน : รองประธานกรรมการหอการคาไทย
2557 - 2560 :  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) 
  ธนาคารแหงประเทศไทย

2558 - ปจจุบัน :  กรรมการคณะกรรมการตอตานการทุจริต
  แหงชาติ (คตช.)

2559 - ปจจุบัน :  ประธานคณะอนุกรรมการ
  ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย
  การปองกันและปราบปรามการทุจริต
  ภาคเอกชน (ป.ป.ช.)

2560 - ปจจุบัน : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานบริหารธุรกิจ   
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

   และสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอ่ืน ๆ

• กรรมการบริหาร ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ 
(องคกรมหาชน)

• คณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

    นายวิชัย อัศรัสกร   
   อายุ 57 ป

    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

   

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 4 กันยายน 2557, 28 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร New South Wales University, Australia

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 215/2016) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปริญญาบัตร 

ปรอ.) รุนท่ี 22 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• การประชุมระดับชาติ วาดวยการสรางแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชน

ไทยในการตอตานการทุจริต ครั้งท่ี 5 หัวขอ “Tackling Corruption 
through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

• สัมมนา เร่ือง บทบาทและหนาท่ีกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิถุนายน 2558)

• สัมมนา Re-energizing Growth through Better Governance 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 (18 มิถุนายน 2558)
• สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ” 

(13 กรกฎาคม 2558)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

รุนท่ี 7 ป 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• สัมมนา PTT Group AC Forum 2015
• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...

International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)
• สัมมนา CG Forum 4/2015 - Thailand CG Forum 

“Governance as a Driving Force for Business Sustainability” 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และ IOD 
(28 ตุลาคม 2558)

• สัมมนา “Anti-Corruption: Leadership Role of the Board 
และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองคกรตามราง พ.ร.บ. 
การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... 
และหลักการบริหารกิจการท่ีดี” (17 ตุลาคม 2559)

• Board Briefing ปตท.
• สัมมนา หัวขอ “Electric Vehicles & Future Energy System: 

Recent Development and Implications” 
 จัดโดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTIT)

211รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประวัติคณะกรรมการ



การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

• คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี
  
     

    นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 

    อายุ 60 ป

    กรรมการอิสระ/ 

    กรรมการกําหนดคาตอบแทน

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 22 เมษายน 2558, 28 เมษายน 2560 (ตอวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009), 
Audit Committee Program (ACP 33/2011) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) ป 2549 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนท่ี 14 
วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม

• สัมมนา Thailand’s 6th National Conference on Collective 
Action Against Corruption “Anti-Corruption in Thailand: 
Sustaining the Momentum” จัดโดย IOD (16 ตุลาคม 2558) 

• Board Briefing ปตท.
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุนท่ี 4 

วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลกัสูตรผูบรหิารระดับสงู สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 24 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

    นายธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 

   อายุ 51 ป

    กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

    กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 18 พฤศจิกายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยเจมส คุก 
ประเทศออสเตรเลีย 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG),
Direct Accreditation Program (DAP) 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 (อยูระหวางอบรม)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 9 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• สัมมนา หัวขอ “Electric Vehicles & Future Energy System: 

Recent Development and Implications” 
 จัดโดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTIT)

ประสบการณการทํางาน 
6 ตุลาคม 2557 -  : สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ 
6 กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 -  :  กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
กันยายน 2558  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตุลาคม 2557 -  : กรรมาธิการปฏิรูปพลังงานและกรรมาธิการ
กันยายน 2558   กิจการของสภาปฏิรูป (วิปสภา)
5 กรกฎาคม 2559 -   : กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ปจจุบัน   นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ
   ดานการบริหารจัดการทรัพยากร

  ทางทะเลและชายฝง
ปจจุบัน  :  รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
   และประชาสัมพันธ คณะประมง 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนท่ี 20 ป 2550 - 2551 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT) 
รุนท่ี 2 ป 2552 สถาบันวิทยาการการคา 

• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน (PDI) ป 2554
สถาบันพระปกเกลา 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน). รุนท่ี 3 
ป 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• สัมมนาการเสริมสรางความรูและธรรมาภิบาลของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
(30 กันยายน 2559)

ประสบการณการทํางาน 
2552 - 2553 :  อธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
2553 - 2554 :  ผูอํานวยการ

  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
  กระทรวงการคลัง

2554 - 2557 :  ผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
  กระทรวงการคลัง

2557 - 2558 :  อธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
2558 - ปจจุบัน :  ปลัดกระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอ่ืน ๆ

• ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

ประสบการณการทํางาน 
2552 - 2553  :  ที่ปรึกษา สํานักงบประมาณ
2553 - 2556   :  รองผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ
2556 - 30 กันยายน 2560 : ผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• กรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 12

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

    นายสมชัย สัจจพงษ 

อายุ 56 ป

  กรรมการ/ 

   กรรมการกําหนดคาตอบแทน

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 1 พฤศจิกายน 2558, 11 เมษายน 2559 (ตอวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร Ohio State University, USA
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Ohio State University, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 75/2006) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผูนําท่ีมีวิสัยทัศน รุนท่ี 44 ป 2548 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 2 ป 2549 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประวัติคณะกรรมการ



  
     

    นายสมคิด เลิศไพฑูรย    
   อายุ 58 ป

    กรรมการอิสระ/ 

   กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 27 กุมภาพันธ 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (D.E.A. de droit public interne), 

Paris II, France 
• ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Doctorat en droit), Paris II, 

France

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรวาดวยการปกครองทองถ่ิน สถาบัน II AP 

ประเทศฝร่ังเศส 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 10 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน 
2540    : สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
2550    : เลขาธิการคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ
2553 - 2560  :  อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2560  :  กรรมการองคการเภสัชกรรมแหงประเทศไทย
ปจจุบัน  :  ศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ
• กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกลา
• กรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ)
• กรรมาธิการสามัญรางพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแล

และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.....

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

    นายดอน วสันตพฤกษ 

อายุ 59 ป

  กรรมการอิสระ/ 

    กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี/

    กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

    (ไดรับแตงตั้งเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2559)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 26 กรกฎาคม 2557, 11 เมษายน 2559 (ตอวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, 
Sydney, Australia

• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, 
Sydney, Australia

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 117/2015), 
Role of the Nomination & Governance Committee Program 
(RNG 7/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การประชุมระดับชาติ วาดวยการสรางแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริต ครั้งท่ี 5 หัวขอ “Tackling Corruption 
through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 6 
ป 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ” 
(13 กรกฎาคม 2558)

• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...
International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• สัมมนา “Anti-Corruption: Leadership Role of the Board 
และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองคกรตามราง พ.ร.บ. 
การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... 
และหลักการบริหารกิจการท่ีดี” (17 ตุลาคม 2559)

• Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทํางาน 
2552 - ปจจุบัน : ประกอบธุรกิจสวนตัว

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)ประวัติคณะกรรมการ



  
     

    นายสุพจน เตชวรสินสกุล  
   อายุ 52 ป

    กรรมการอิสระ

   

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 18 มกราคม 2561 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Engineering (Civil Engineering) 
University of Tokyo, Japan

• ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil Engineering) 
University of Tokyo, Japan

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 10 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน 
2546 :  รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

  คณะวิศวกรรมศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2559 - ปจจุบัน :  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2560 - ปจจุบัน :  กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

   และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอ่ืน ๆ

• กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

    นายธรรมยศ ศรีชวย  
 อายุ 59 ป

กรรมการ/ 

    กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 15 ธันวาคม 2559, 28 เมษายน 2560 (ตอวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรไฟฟากําลัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Corporate Governance for Executives Program 
(CGE 5/2015), Director Certification Program (DCP 239/2017) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง รุนท่ี 1 กระทรวงพลังงาน
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ รุนท่ี 47 

กองบัญชาการทหารสูงสุด
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.)” 

รุนท่ี 56 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี 52 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประสบการณการทํางาน 
2550 - 2557  : รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

  และอนุรักษพลังงาน
1 ตุลาคม 2557 -  :  อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
30 กันยายน 2559   และอนุรักษพลังงาน
1 ตุลาคม 2559 -  :  รองปลัดกระทรวงพลังงาน
30 กันยายน 2560
1 ตุลาคม 2560 -  :  ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปจจุบัน 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

215รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประวัติคณะกรรมการ



• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนท่ี 7 สถาบันพระปกเกลา 

• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...
International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• สัมมนา Thailand’s 6th National Conference on Collective 
Action against Corruption “Anti-Corruption in Thailand: 
Sustaining the Momentum”, IOD (16 ตุลาคม 2558) 

• สัมมนา CG Forum 4/2015 - Thailand CG Forum 
“Governance as a Driving Force for Business Sustainability” 
(28 ตุลาคม 2558) จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สํานักงาน ก.ล.ต. และ IOD

• สัมมนา หัวขอ Global Financial Market Outlook 2016, IOD 
(17 พฤศจิกายน 2558)

• สัมมนาการเสริมสรางความรูและธรรมาภิบาลของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
(30 กันยายน 2559)

• สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board 
และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองคกรตามราง พ.ร.บ. 
การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... 
และหลักการบริหารกิจการท่ีดี” (17 ตุลาคม 2559)

• Board Briefing ปตท.
• สัมมนา หัวขอ “Electric Vehicles & Future Energy System: 

Recent Development and Implications” 
จัดโดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTIT)

ประสบการณการทํางาน 
2551 - 2552 :  รองกรรมการผูจัดการใหญ

  กลยุทธและพัฒนาองคกร 
  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)

กรกฎาคม 2552 - : ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน
ธันวาคม 2552   และรักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ

  กลยุทธและพัฒนาองคกร ปตท.
มกราคม 2553 -  : ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน ปตท.
เมษายน 2555 
2555 - 9 กันยายน : รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.
2558   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร

  และกรรมการผูจัดการใหญ 
   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

  (มหาชน)
10 กันยายน 2558 -  :  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ปจจุบัน   และกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.

    นายเทวินทร วงศวานิช   
   อายุ 59 ป 

    กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/   

   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ/

    กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

(ไดรับแตงตั้งเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2558) 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ):    
• 0.000875 (ตนเอง 0.000875, คูสมรส 0)

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 10 กันยายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปรญิญาโท M.Sc. (Chemical Engineering), Rice University, USA
• ปริญญาโท M.Sc. (Petroleum Engineering), 

University of Houston, USA
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิศวกรรมโยธา 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 21/2002), 
Financial Statements for Directors (FSD 6/2009), 
Role of the Compensation Committee (RCC 13/2011), 
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015), 
Ethical Leadership Program (ELP 7/2017) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• โครงการอบรมผูนําสากล (Program for Global Leadership: PGL) 
รุนท่ี 3, Harvard Business School, USA

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับผูบริหารระดับสูง (ปปร.) 
รุนท่ี 10 สถาบันพระปกเกลา

• Senior Executive Program (SEP) รุนท่ี 7 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 

(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนท่ี 22 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนท่ี 16 

วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 3 

ป 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ (สนจ.) (วาระป 2558 - 2560)

• ประธาน คณะอนุกรรมการดานการจัดการขอมูล
และการส่ือสารประชาสัมพันธ ในคณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.) 

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ (กพข.)

• กรรมการ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม
และมูลนิธิพลังแหงการเรียนรู 

• ประธานศูนยเพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน TMA 
(TMA Center for Competitiveness) 
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA)

• กรรมการ Board of Trustees สมาคมจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

• กรรมการ มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟูลไบรท) 
และมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารธุรกิจ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

• ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เก่ียวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)

• ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มหาราชินี

• กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
• อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (วาระป 2560 - 2562)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี
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1.  นายเทวินทร วงศวานชิ

 กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 
 ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

2. นายวิรัตน เอื้อนฤมิต

 ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ

 3. นายอรรถพล ฤกษพิบูลย 

  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย
  และรักษาการแทนรองกรรมการผูจัดการใหญ
  บริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย อีกหนาที่หนึ่ง 
 4. นายชาญศิลป ตรีนุชกร

  ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม
 5. นางนิธิมา เทพวนังกูร

  ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

 6. นายกฤษณ อิ่มแสง

  รองกรรมการผูจัดการใหญ
  บริหารองคกรและความยั่งยืน
 7. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุงโรจน 

  รองกรรมการผูจัดการใหญ 
  กลยุทธองคกร
 8. นายนพดล ป่นสุภา

  รองกรรมการผูจัดการใหญ
  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ

 9. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์

  รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจนํ้ามัน
 10. นางบุบผา อมรเกียรติขจร 

  รองกรรมการผูจัดการใหญ 
  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 11. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  

  รองกรรมการผูจัดการใหญ นวัตกรรมและดิจิตอล 

 12. นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ 

  รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานรัฐกิจสัมพันธ 

 13. นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า 

  รองกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกฎหมาย
14. นายสมพร วองวุฒิพรชัย   

  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด   

  (มหาชน)

 15. นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว   

  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

 16. นายอธิคม เติบศิริ

  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

 17. นายสุกฤตย สุรบถโสภณ 

  กรรมการผูจัดการใหญ 
  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

 18. นายเติมชัย บุนนาค 

  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

คณะผูบริหาร24
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• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
รุนท่ี 3 ป 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนท่ี 7 สถาบันพระปกเกลา

• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 
International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• สัมมนา Thailand’s 6th National Conference on Collective 
Action against Corruption “Anti-Corruption in Thailand: 
Sustaining the Momentum”, IOD (16 ตุลาคม 2558)

• สัมมนา CG Forum 4/2015 - Thailand CG Forum 
“Governance as a Driving Force for Business Sustainability”
(28 ตุลาคม 2558) จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สํานักงาน ก.ล.ต. และ IOD

• สัมมนาหัวขอ Global Financial Market Outlook 2016, IOD 
(17 พฤศจิกายน 2558)

• สัมมนาการเสริมสรางความรูและธรรมาภิบาลของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
(30 กันยายน 2559)

• สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board 
และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองคกรตามราง พ.ร.บ. 
การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... 
และหลักการบริหารกิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559)

ฐ

• Board Briefing ปตท.
• สัมมนาหัวขอ “Electric Vehicles & Future Energy System: 

Recent Development and Implications”
จัดโดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTIT)

ประสบการณการทํางาน

2551 - 2552 : รองกรรมการผูจัดการใหญ
 กลยุทธและพัฒนาองคกร
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)

กรกฎาคม 2552 -  : ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน
ธันวาคม 2552   และรักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ

 กลยุทธและพัฒนาองคกร ปตท.
มกราคม 2553 -  : ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน ปตท. 
เมษายน 2555
2555 - 9 กันยายน : รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
2558   ปฏิบัติงาน Secondment 

 ในตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ฏ

 และกรรมการผูจัดการใหญ
 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
 (มหาชน)

10 กันยายน 2558 -  : ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ปจจุบัน   และกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.

* ขอมูลการดํารงตําแหนงผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

ประวัติคณะผูบริหาร

วินทร วงศศวานนิิช นาายยเท ิ

9 ป  อาายุ 59

กาาร/ เเลขานุการรคคณะกรรมการ/   กรรรมก

นเเจาหหนาท่ีบบริหหาาร  ปรระธาน

รมมกาารผูจัดดการรใใหญ/    แลละกรร

กาารผูมมีีอํานาาจลลงนาม    กรรรมก

น 2558)แตตงตตั้ั้งเมื่อววันทท่ีี 10 กันยายน 2(ไดดรับแ
ู

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• 0.000875 (ตนเอง 0.000875, คูสมรส 0)

วันท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 

• 10 กันยายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท M.Sc. (Chemical Engineering), 
 Rice University, USA
• ปริญญาโท M.Sc. (Petroleum Engineering), 

University of Houston, USA
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 21/2002), 
Financial Statements for Directors (FSD 6/2009), 
Role of the Compensation Committee (RCC 13/2011), 
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015),
Ethical Leadership Program (ELP) (7/2017)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• โครงการอบรมผูนําสากล (Program for Global Leadership: PGL) 
รุนท่ี 3, Harvard Business School, USA

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ุ

ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับผูบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี 10
สถาบันพระปกเกลา

• Senior Executive Program (SEP) รุนท่ี 7 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน

(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนท่ี 22 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ฐ

• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนท่ี 16 
วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ (สนจ.) (วาระป 2558 - 2560)

• ประธาน คณะอนุกรรมการดานการจัดการขอมูล
และการส่ือสารประชาสัมพันธ ในคณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.)

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.)

• กรรมการ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม
และมูลนิธิพลังแหงการเรียนรู 

• ประธานศูนยเพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน TMA 
(TMA Center for Competitiveness) 
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA)

• กรรมการ Board of Trustees สมาคมจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ

• กรรมการ มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟูลไบรท) 
และมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารธุรกิจ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

• ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เก่ียวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.) 

• ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษามหาราชนิี

• กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
• อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (วาระป 2560 - 2562)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

 

 น เอื้อนฤฤมิต นาายยวิรัต

   ปอาายุ 55 ป

จาหหนาท่ีปปฏิบบัตติิการปรระธานเจ

จปปโตรเลียมขข้ันนตน   กลลุมธุรกกิิ

ธรรรมชาตติิ      แลละกาซธธ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

•  0.000543 (ตนเอง 0.000543, คูสมรส 0)

วันท่ีดํารงตําแหนง

•  1 ตุลาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Business Administration, 
with Emphasis in Financial Management,
Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 8/2001), 
Director Certification Program Update (DCPU 5/2015), 
Audit Committee Program (ACP 38/2012),
Ethical Leadership Program (ELP 7/2017)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Member, Beta Gamma Sigma 
(US National Scholastic Honour Society in Business)

• Advance Management Programme, INSEAD Business School, 
Fontainebleau, France

• Advanced Management Program, Harvard Business School, 
USA

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนท่ี 16 

วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรความมั่นคงข้ันสูงวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

ุ ุ

(สวปอ.มส.) รุนท่ี 2 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• TLCA Executive Development Program รุนท่ี 1 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

221รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประวัติคณะผู้บริหาร



• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนท่ี 2 
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี 20 

 สถาบันพระปกเกลา

ประสบการณการทํางาน

2548 - มกราคม 2554 : รองกรรมการอํานวยการดานการเงิน 
  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

กุมภาพันธ 2554 -  : รองกรรมการผูจัดการใหญ
ตุลาคม 2554   สายบัญชีและการเงิน 

  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2554 - : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร 
30 เมษายน 2557   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
1 พฤษภาคม 2557 -  :  ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน ปตท. 
30 กันยายน 2559
1 ตุลาคม 2559 -  : ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
ปจจุบัน   กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน
   และกาซธรรมชาติ ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ 

• กรรมการ Sakari Resources. Ltd.
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA)
• กรรมการอํานวยการ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(สนจ.) (วาระป 2558 - 2560)
• อุปนายก สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สนจ.) 

(วาระป 2560 - 2562)
• คณะอนุกรรมการ ดานการเงินและรูปแบบการลงทุนรถไฟไทย-จีน

ภายใตการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรถไฟของประเทศไทย 
(คบร.)

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

• ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

• กรรมการ คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 
ดาน Crowdfunding

• ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

  
   

    นายอรรถพล ฤกษพิบูลย 

    อายุ 52 ป

     ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ

    กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

    และรักษาการแทนรองกรรมการผูจดัการใหญ

    บริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียม

   ขั้นปลาย อีกหนาท่ีหนึ่ง 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• 0.000939 (ตนเอง 0.000788, คูสมรส 0.000151)

วันท่ีดํารงตําแหนง

• 1 ตุลาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

• Diploma of Petroleum Management, 
College of Petroleum Studies, Oxford, UK 
(ไดรับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุนท่ี 1 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปอ. 58) 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี 14 
สถาบันพระปกเกลา

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, 

The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, 

USA

ประสบการณการทํางาน

2553 - 2554 :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
  สื่อสารองคกรและกิจการเพ่ือสังคม ปตท. 

2554 - 2557 :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
   การตลาดพาณิชยและตางประเทศ ปตท.
2557 - กันยายน 2557 :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
   การตลาดขายปลีก ปตท.
1 ตุลาคม 2557 -  : รองกรรมการผูจัดการใหญ
30 กันยายน 2558   บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ  

  ปตท.
1 ตุลาคม 2558 -  : รองกรรมการผูจัดการใหญ
30 กันยายน 2560   หนวยธุรกิจน้ํามัน ปตท.

222 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)ประวัติคณะผู้บริหาร



• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุนท่ี 10 สถาบันพระปกเกลา

• หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness 
and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD, France & Singapore

• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) 
รุนท่ี 1 ป 2557 สถาบัน PLLI, บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) 
รุนท่ี 57 ป 2557 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 
International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
รุนท่ี 7 ป 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• ศิษยเกาดีเดน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2558 
โดยสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร

• ศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2560 
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณการทํางาน

ตุลาคม 2554 -  : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
กุมภาพันธ 2556   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญ
   กลุมธุรกิจทาเรือและบริหารจัดการทรัพยสิน  

  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
มีนาคม 2556 -  :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
กันยายน 2557   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญ
   สายพาณิชยกิจและการตลาด IRPC
ตุลาคม 2557 -  :  รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธองคกร 
30 กันยายน 2558   ปตท.
1 ตุลาคม 2558 -  :  รองกรรมการผูจัดการใหญ
31 ธันวาคม 2558   หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน ปตท.
1 มกราคม 2559 -  :  รองกรรมการผูจัดการใหญ
30 กันยายน 2560   บริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
   ปตท.
1 ตุลาคม 2560 - : ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
31 ธันวาคม 2560   กลุมธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน
   และบริหารความย่ังยืน ปตท.
1 มกราคม 2561 - :  ประธานเจาหนาท่ีเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ปจจุบัน  ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/
กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอ่ืน ๆ

• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

1 ตุลาคม 2560 -  :  ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
ปจจุบัน   กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย
   และรักษาการแทนรองกรรมการผูจัดการใหญ 
   บริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
   อีกหนาท่ีหน่ึง  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก จํากัด
• กรรมการ มูลนิธิพลังท่ีย่ังยืน
• กรรมการ สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (วาระป 2559 - 2560)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

    นายชาญศิลป ตรีนุชกร 

   อายุ 57 ป

    ประธานเจาหนาท่ีเทคโนโลยี

    และวิศวกรรม

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนง

•  1 มกราคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 85/2007), 
Financial Statements for Directors (FSD 12/2011), 
Director Accreditation Program (DAP 93/2011), 
Chartered Director Class (CDC 11/2015) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร รุนท่ี 1 
กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

• วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุนท่ี 35 ป 2549
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุนท่ี 20 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, 

USA
• Advance Senior Executive Program (ASEP-5), รุนท่ี 5/2553, 

KELLOGG & SASIN, Chicago, USA
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    นายกฤษณ อิ่มแสง   

   อายุ 52 ป

    รองกรรมการผูจัดการใหญ

    บริหารองคกรและความย่ังยืน

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• 0.000350 (ตนเอง 0.000350, คูสมรส 0) 

วันท่ีดํารงตําแหนง

• 1 มกราคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 139/2010) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Leadership Development Program III รุนท่ี 2 
สําหรับผูบริหารระดับสูง ปตท.

• หลักสูตร “ภูมิพลังแผนดิน” รุนท่ี 3 สําหรับผูบริหารระดับสูง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 9 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน

2552 - 2554 : ผูจัดการฝายบริหารศักยภาพผูบริหาร
  และบุคลากร ปตท.

2555 - 2556 :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
  ธุรกิจหลอลื่น ปตท.

2556 - 2558 :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
  ปฏิบัติการคลัง ปตท. 

2558 - 31 มกราคม : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
2559  การตลาดขายปลีก ปตท.
1 กุมภาพันธ 2559 -  :  รองกรรมการผูจัดการใหญ
31 ธันวาคม 2560   ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร ปตท. 
1 มกราคม 2561 - :  รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปจจุบัน  บริหารองคกรและความย่ังยืน ปตท.  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

    นางนิธิมา เทพวนังกูร  

   อายุ 60 ป

    ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน

   

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• 0.001435 (ตนเอง 0.001435, คูสมรส 0)

วันท่ีดํารงตําแหนง 

• 1 ตุลาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารการเงิน) 

(เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 126/2009), 
Risk Management Committee Program (RMP 3/2014), 
Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 18/2015) 
และ Ethical Leadership Program (ELP 3/2016) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program, 
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA

• PTT Executive Leadership Program, GE Crotonville, USA

ประสบการณการทํางาน

2554 - 2557  : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
    ปฏิบัติงาน Secondment 

   ในตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญ 
   ดานการเงินและบัญชี

    บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
2557 - 2559  :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบัญชีองคกร
2559 - 30 กันยายน  :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
2559   นโยบายการเงินและบัญชีองคกร ปตท. 
1 ตุลาคม 2559 -   :  ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน ปตท. 
ปจจุบัน 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอรย่ี รีซอรสเซส จํากัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

  นางนิธิมา

อายุ 60 ป

  ประธานเจา
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ประวัติคณะผู้บริหาร

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพ่ือสังคม จํากัด
• รองเลขาธิการ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(วาระป 2558 - 2560 และวาระป 2560 - 2562)
• รองเลขาธิการ สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (วาระป 2559 - 2560)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

    นางศรีวรรณ เอี่ยมรุงโรจน 

    อายุ 60 ป

    รองกรรมการผูจัดการใหญ 

    กลยุทธองคกร

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• 0.003858 (ตนเอง 0, คูสมรส 0.003858) 

วันท่ีดํารงตําแหนง 

• 1 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 160/2012), 
The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (1/2011) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร INSEAD Business School ป 2010, 
INSEAD Executive Education, France

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Management Program (AMP) 
รุน 183/2012 Harvard Business School, USA

• หลักสูตร Strategic Marketing Management, 
Stanford Graduate School of Business

• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 
International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 8 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณการทํางาน 
2552 - 2554  : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

  แผนกลยุทธและบริหารการลงทุน ปตท. 
2554 - 30 กันยายน :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
2558   ปฏิบัติงาน Secondment
   ในตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญ
   สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
   (PTTGC)
1 ตุลาคม 2558 -  : รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธองคกร
ปจจุบัน   ปตท. 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอ่ืน ๆ

• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี
  
     

    นายนพดล ปนสุภา   
   อายุ 53 ป

    รองกรรมการผูจัดการใหญ

    หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• 0.002255 (ตนเอง 0.000476, คูสมรส 0.001779)

วันท่ีดํารงตําแหนง

• 1 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146/2011), 
Financial Statement for Directors (FSD 12/2011) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Development Program III, 
สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท. 
(PTT Leadership and Learning Institute) 

• หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, 
International Leading Business School (IMD), 
Lausanne, Switzerland
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    นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์  
   อายุ 55 ป

    รองกรรมการผูจัดการใหญ 

    หนวยธุรกิจนํ้ามัน

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนง

• 1 ตุลาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (การบริหารการเงิน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) (การตนทุน) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 180/2013) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Senior Executive Program, London Business School, 
UK

• หลักสูตร Leadership Development Program III ปตท.
• หลักสูตร Strategic Thinking Through Case ปตท.
• หลกัสูตร PTT Group VP Leadership Development Program ปตท.
• หลักสูตร Executive Development Program 
• หลักสูตร PTT Group PLLI 3 Leadership Greatness: 

Great Leaders, Great Teams, Great Results ปตท.

ประสบการณการทํางาน 
2549 - 2555 : ผูจัดการฝายบัญชีบริหาร ปตท.
2555 - 2559 :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวางแผน 

  หนวยธุรกิจน้ํามัน ปตท.
2559 - 30 กันยายน  :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
2560  ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในตําแหนงกรรมการผูจัดการ
   บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด  
1 ตุลาคม 2560 -  : รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจน้ํามัน
ปจจุบัน  ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRM)
• กรรมการ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก จํากัด (PTTOR)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

• หลักสูตร Assessor Training Program
สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ

• หลักสูตร Financial Statement for Directors 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 
International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management Academy 2015, 
Japan - USA

• G-20Y Summit 2015, France
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุนท่ี 19 

สถาบันขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 22 ป 2560 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุนท่ี 60 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประสบการณการทํางาน 
2553 - 2555  : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

  ระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ ปตท. 
2555 - 2557  :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
   กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต ปตท. 
1 ตุลาคม 2557 -  :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
30 กันยายน 2558   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ  

  บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด 
  (มหาชน)

1 ตุลาคม 2558 -  :  รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปจจุบัน   หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ราชบุรี เพาเวอร จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี
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ประวัติคณะผู้บริหาร

    นางบุบผา อมรเกียรติขจร 

 อายุ 59 ป

รองกรรมการผูจัดการใหญ

   หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• 0.002451 (ตนเอง 0.002451, คูสมรส 0)

วันท่ีดํารงตําแหนง 

• 1 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาการบริหารการเงิน) (เกียรตินิยม) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Senior Executive Program (Class 2003) 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกช้ันสูง ป 2551
• หลักสูตร Leadership Development Program-Center for 

Creative Leadership, Singapore
• หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executive (BPSE) 

(Class 2012), IMD Institute/ Switzerland 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 21 ป 2558 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 10 

ป 2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน 
2545 - 2552 :  ผูจัดการฝายคาน้ํามันดิบ ปตท.
2553 - 2557 :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

  บริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย  
  ปตท. 

2557 - 30 กันยายน  :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
2557   หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ ปตท.
1 ตุลาคม 2557 -  :  รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปจจุบัน   หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอ่ืน ๆ

• กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.
• รองประธาน สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี
  
     

    นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  

    อายุ 56 ป

    รองกรรมการผูจัดการใหญ

    นวัตกรรมและดิจิตอล 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• 0.001941 (ตนเอง 0.001941, คูสมรส 0)

วันท่ีดํารงตําแหนง 

• 1 มกราคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Science (Industrial Engineering),  
The University of Rhode Island, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
และ Financial Statements for Directors (FSD) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณการทํางาน 
1 สิงหาคม 2557 -   : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ธันวาคม 2558  บริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย
   ปตท.
1 มกราคม 2559 - : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
30 กันยายน 2559   บริหารความรวมมือ
   กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
1 ตุลาคม 2559 -  :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
31 ธันวาคม 2559  บริหารความย่ังยืน ปตท.
1 มกราคม 2560 -  :  รองกรรมการผูจัดการใหญ
31 ธันวาคม 2560  บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 
   ปตท.
1 มกราคม 2561 - :  รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปจจุบัน  นวัตกรรมและดิจิตอล ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ไมมี
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ประสบการณการทํางาน 
2554 - 2556 :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

  สายงานกิจการสัมพันธ 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

  (PTTGC)
2557 - 2559  :  รองกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายงานกิจการสัมพันธ PTTGC
1 กรกฎาคม 2559 -   :  รองกรรมการผูจัดการใหญ 
2560  สายงานกิจการสัมพันธ PTTGC 
   ปฏิบัติงานท่ีปรึกษาดานรัฐกิจสัมพันธ ปตท. 
1 มีนาคม 2560 -   :  รองกรรมการผูจัดการใหญ PTTGC 
ปจจุบัน  ปฏิบัติงานรองกรรมการผูจัดการใหญ 
   ดานรัฐกิจสัมพนัธ ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• กรรมการ/ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี
  
     

    นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา  
   อายุ 51 ป

    รองกรรมการผูจัดการใหญ

    สํานักกฎหมาย

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนง 

• 1 ตุลาคม 2560 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (กฎหมายธุรกิจ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Law (LL.M.), 
Columbia University School of Law, New York, USA

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• กรรมการ บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด
• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด
• กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด
• กรรมการ บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส จํากัด  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

    นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ 

อายุ 58 ป

  รองกรรมการผูจัดการใหญ 

   ดานรัฐกิจสัมพันธ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• 0.000070 (ตนเอง 0, คูสมรส 0.000070)

วันท่ีดํารงตําแหนง 

• 1 มีนาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA.) 
Abilene Christian University, Texas, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 106/2008), 
Audit Committee Program (ACP 24/2008), 
Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR 5/2009) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
 รุนท่ี 23 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ. 2553)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี 12 
 สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรการกํากับกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง

ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนท่ี 2 
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) 

• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุนท่ี 4 
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองสํานักงานศาลปกครอง

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 8 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
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    นายสมพร วองวุฒิพรชัย  
   อายุ 59 ป

    ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

    บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

    จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• 0.000350 (ตนเอง 0, คูสมรส 0.000350)

วันท่ีดํารงตําแหนง

• 22 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี (Petroleum Engineering), University of Tulsa, 
Oklahoma, USA

• ปริญญาโท (Petroleum Engineering), University of Tulsa, 
Oklahoma, USA

• ปริญญาเอก (Petroleum Engineering), University of Tulsa, 
Oklahoma, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 224/2016), 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Advanced Management Program 2006 
(Executive Education Program), Harvard Business School, 
USA

• GE Energy Customer Executive Leadership Program (2012), 
GE Global Learning, Crotonville, USA

• Leadership Development Program III (2013), 
PTT Leading and Learning Institute (PLLI)

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 2 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุนท่ี 6 สถาบันการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ, สํานักงาน ป.ป.ช.

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 7/2001) 
Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPR 38/2017) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program 1/2008 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณการทํางาน 
2552 - 29 กุมภาพันธ :  ทนายความหุนสวนผูบริหาร 
2559  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
มีนาคม 2559 -   :  ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส 
มิถุนายน 2560  บรษิทั วีระวงค, ชนิวัฒน  และพารทเนอรส จาํกัด 
   (เดิมชื่อ “บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน 
   และเพียงพนอ จํากัด” เปลี่ยนเปนช่ือปจจุบัน
   เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2560)
1 กรกฎาคม 2560 -  :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
30 กันยายน 2560   กฎหมายองคกร ปตท.
1 ตุลาคม 2560 -  :  รองกรรมการผูจดัการใหญ สาํนักกฎหมาย ปตท.
ปจจุบัน   

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (GPSC)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• กรรมการ บริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. 
(EMG)

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี
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ประสบการณการทํางาน 
1 พฤษภาคม 2549 -  : รองผูจัดการใหญ
14 มกราคม 2553   สายงานโครงการตางประเทศ 
   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
   (มหาชน) 
15 มกราคม 2553 -  : รองกรรมการผูจัดการใหญ
31 ธันวาคม 2557   กลุมงานโครงการตางประเทศ 
   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
   (มหาชน)
1 มกราคม 2558 -  : รองกรรมการผูจัดการใหญ
21 ตุลาคม 2558   กลุมงานกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ 
   บริษัท ปตท.สํารวจและปโตรเลียม จํากัด 
   (มหาชน) 
22 ตุลาคม 2558 -  : รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
31 ตุลาคม 2560   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร

  และกรรมการผูจัดการใหญ 
   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
   (มหาชน)
1 พฤศจิกายน 2560 - : รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปจจุบัน   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จาํกัด 
   (มหาชน)  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด
• กรรมการ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม 

และมูลนิธิพลังแหงการเรียนรู
• กรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน
• กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมการ สภาสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

  
   

    นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว  
   อายุ 58 ป

    ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ 

    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

    (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนง

• 1 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 131/2010), 
Role of Chairman Program (RCP 30/2013)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Advance Management Program, INSEAD University, France
• หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุนท่ี 50 

และหลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนท่ี 20 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

• หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, UK 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 4 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง

ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนท่ี 12 ป 2557 
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงของภาครัฐ 
สถาบันพระปกเกลา

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุนท่ี 3/2558

ประสบการณการทํางาน 
2552 - 2554 : รองกรรมการผูจัดการดานพัฒนาธุรกิจ 

  บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
  และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
  สายงานกลยุทธองคกร ปตท.

2554 - 30 กันยายน  : รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธองคกร
2557  ปตท.
1 ตุลาคม 2557 -  : รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปจจุบัน   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในตําแหนงประธานเจาหนาท่ี บริหาร
   และกรรมการผูจัดการใหญ 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
• กรรมการอํานวยการ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม

และมูลนิธิพลังแหงการเรียนรู
• กรรมการ สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
• กรรมการ โรงเรียนกําเนิดวิทย
• กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

นายอธิคม เติบศิริ 

   อายุ 55 ป 
    ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ 

   บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนง 

• 1 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
(วิชาเอกบัญชีตนทุนและการบริหารทางการเงิน) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปรญิญาโทดานบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการคาระหวางประเทศ 
(เกียรตินิยมระดับ High Distinction), Armstrong University, 

 California, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009),
 Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 4/2016),
 Role of the Chairman (RCP 41/2017) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง 

(ปริญญาบัตร วปม.) รุนท่ี 5 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการบริหารจัดการดานความม่ันคงข้ันสูง (วปอ.มส.1) 

สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Executive Education Program, 

Harvard Business School Harvard University, USA
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 6 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน 
2552 - 2554 : รองกรรมการผูจัดการใหญ

  สายแผนธุรกิจองคกร 
  และรักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ 

   กลุมธุรกิจทาเรือและบริหารจัดการทรัพยสิน 
  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

2554 - 2556 : รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
  ปฏิบัติงาน Secondment 
  ในตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ 
  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

2556 - 30 กันยายน  :  รองกรรมการผูจัดการใหญ
2557   หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน ปตท.
1 ตุลาคม 2557 -  :  รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปจจุบัน   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในตําแหนงประธานเจาหนาท่ี บริหาร
   และกรรมการผูจัดการใหญ 
   บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอ่ืน ๆ

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล โซลเวนท จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเวนท จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด
• กรรมการ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม

และมูลนิธิพลังแหงการเรียนรู 
• กรรมการ สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
• กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน
• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
• กรรมการ มูลนิธิอุตสาหกรรมไทย
• อุปนายก สมาคมวายน้ําแหงประเทศไทย
• กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี
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    นายสุกฤตย สุรบถโสภณ 

   อายุ 59 ป 
    กรรมการผูจัดการใหญ  

    บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 

• 0.000070 (ตนเอง 0.000070, คูสมรส 0)

วันท่ีดํารงตําแหนง 

• 1 ตุลาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 132/2010), 
Audit Committee Program (ACP 38/2012), 
Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR 12/2012) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 3) 
ป 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สําหรับนักบริหารระดับสูง” สถาบันพระปกเกลา (ปปร. 15) 
ป 2555

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 

(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนท่ี 26 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 6 
 ป 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, 

Governance Matters, Australia ป 2558

ประสบการณการทํางาน 
2553 - 2556 : รองกรรมการผูจัดการใหญ 
   หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน ปตท.
2556 - ปจจุบัน : รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ 
   บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอื่น ๆ

• กรรมการ บริษัท อูเบะเคมิคอลส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท นํ้ามัน ไออารพีซี จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพีซี โพลีออล จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพีซี เอ แอนด แอล จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออารพีซี จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอรย่ี โซลูชั่นส จํากัด 
• ประธานกลุมอุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ํามันปโตรเลียม 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2557 - 2560)
• รองประธาน คลัสเตอรปโตรเคมี (กลุมอุตสาหกรรม

โรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ปโตรเคมี พลาสติก และเคมี) 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2557 - ปจจุบัน)

• กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2557 - ปจจุบัน)

• กรรมการ สถาบันน้ําเพ่ือความย่ังยืน (วาระป 2557 - 2559)
• กรรมการ (สาขาวิศวกรรมเคมี) วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการ สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี 

(ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี สกอ. 697/2558)
• กรรมการ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม 

และมูลนิธิพลังแหงการเรียนรู 
• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2557 -  ปจจบุนั)
• กรรมการ สายงานสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
• กรรมการ สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สถาบันพลาสติก (เร่ิมเดือนกันยายน 2557)
• ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ (เร่ิมเดือนสิงหาคม 2558)
• กรรมการ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ (ประชารัฐ - กลุมการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ) 
• ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

(เร่ิมเดือนมีนาคม 2560)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ประสบการณการทํางาน 
2555 - ตุลาคม 2558 : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 

  ปฏิบัติงาน Secondment 
  ในตําแหนงกรรมการผูจัดการ 
  บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด/
  กรรมการผูจัดการ 
  บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

2558 - กุมภาพันธ  :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
2560  ปฏิบัติงาน Secondment 

  ในตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด 
  (มหาชน)

1 มีนาคม 2560 - :  รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปจจุบัน  ปฏิบัติงาน Secondment 

  ในตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร
  และกรรมการผูจัดการใหญ 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด 
  (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญท่ีเก่ียวของในบริษัทหรือองคกรอ่ืน ๆ

• กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด
• กรรมการ GPSC International Holdings Limited

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

นายเติมชัย บุนนาค    
   อายุ 59 ป

    ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ 

    บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี 

   จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)

• ไมมี

วันท่ีดํารงตําแหนง

• 1 มีนาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท M.Sc. (Operations Research B.S.) 
 Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, USA
• ปริญญาเอก Ph.D. (Management Sciences), 

Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2011),
 Risk Management Program for Corporate Leaders
 (RCL 3/2016) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรการมีสวนรวมของสาธารณชนและการจัดการความขัดแยง 
สถาบันพระปกเกลา

• โครงการ GE: Executive Program 2005
• โครงการ GE: PTT Executive Program 2008
• หลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 

ระดับบริหาร NPC Safety and Environmental Services
• หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุนท่ี 4 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประวัติคณะผู้บริหาร
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจําปี 2560

การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ ประจําป 2560
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ธุรกิจสํารวจ

และผลิต

ปิโตรเลียม

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

PTTEP / / */

ธุรกิจก๊าซ

บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จํากัด

PTTNGD x

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด PTTLNG

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี 

จํากัด

PTTGL x /

ธุรกิจลงทุน

ต่างประเทศ

PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE /

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 

รีซอร์สเซส จํากัด

PTTER x

บริษัท ปตท.โกลบอล 

แมนเนจเม้นท์ จํากัด

PTTGM x

ธุรกิจน้ํามัน

PTT (Cambodia) Limited PTTCL

บริษัท ปตท. นํ้ามัน

และการค้าปลีก จํากัด 

PTTOR x / /

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จํากัด TLBC

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. PTTOM

ธุรกิจ 

ปิโตรเคมี

และการกล่ัน

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 

จํากัด

PTT TANK

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

จํากัด (มหาชน)

PTTGC / / / *0

/

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP / / / *0

/

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) IRPC x / / 0/

ธุรกิจ

การค้า

ระหว่าง 

ประเทศ

PTT International Trading 

Pte. Ltd.

PTTT x

PTT International Trading 

London Limited

PTTT LDN

ธุรกิจอ่ืน ๆ

PTT Regional Treasury Center 

Pte. Ltd.

PTTRTC x

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 

อัลไลแอนซ์ จํากัด

BSA /

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด PTT DIGITAL x

ธุรกิจ

โครงสร้าง

พื้นฐาน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

GPSC / / / / *0

/

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

จํากัด

EnCo x /

บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด TP x

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ 

จํากัด

PTTES x

รายช่ือผูบริหารฯ 

รายช่ือบริษัท*

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

น
าย

ปิ
ย

ส
วัส

ด
ิ์ อ

ัม
ระ

นั
น

ท
น

์

ศ
.พ

ิเศ
ษ

 ด
ร.

ก
ิต

ต
ิพ

งษ์
 ก

ิต
ย

าร
ัก

ษ
์

พ
ล

อ
าก

าศ
โท

 บุ
ญ

ส
ืบ

 ป
ระ

ส
ิท

ธ
ิ์

น
าย

บุ
ญ

ท
ัก

ษ
์ ห

วัง
เจ

ริญ
**

พ
ล

เอ
ก

 ฉั
ต

รเ
ฉ

ล
ิม

 เ
ฉ

ล
ิม

สุ
ข

น
าย

ช
าญ

วิท
ย์

 อ
ม

ต
ะม

าทุ
ช

าต
ิ

น
าง

นั
น

ท
วัล

ย
์ ศ

ก
ุน

ต
น

าค

น
าย

วิช
ัย

 อ
ัศ

รัส
ก

ร

น
าย

ธ
รณ์

 ธ
ําร

งน
าว

าส
วัส

ด
ิ์

น
าย

ส
ม

ศั
ก

ด
ิ์ โ

ช
ต

ิรัต
น

ะศ
ิริ 

น
าย

ส
ม

ชั
ย

 ส
ัจ

พ
งษ

์ 

น
าย

ด
อ

น
 ว

สั
น

ต
พ

ฤ
ก

ษ์
 

น
าย

ส
ม

ค
ิด

 เ
ล

ิศ
ไพ

ฑู
รย

์

น
าย

ธ
รร

ม
ย

ศ
 ศ

รีช่
วย

น
าย

สุ
พ

จ
น

์ เ
ต

ช
วร

ส
ิน

ส
กุ

ล
**

*

น
าย

เท
วิน

ท
ร์ 

วง
ศ

์วา
น

ิช

น
าย

วิร
ัต

น์
 เ

อ
ื้อ

น
ฤ

ม
ิต

น
าย

อ
รร

ถ
พ

ล
 ฤ

ก
ษ์

พ
ิบ

ูล
ย

์

น
าย

ช
าญ

ศ
ิล

ป์
 ต

รีน
ุช

ก
ร

น
าง

น
ิธ
ิม

า 
เท

พ
วนั

งกู
ร 

น
าย

ก
ฤ

ษ
ณ์

 อ
ิ่ม

แ
ส

ง

น
าง

ศ
รีว

รร
ณ

 เ
อ

ี่ย
ม

รุ่ง
โร

จ
น์

น
าย

น
พ

ด
ล

 ปิ่
น

สุ
ภ

า

น
าง

ส
าว

จ
ิรา

พ
ร 

ข
าว

ส
วัส

ด
ิ์

น
าง

บุ
บ

ผ
า 

อ
ม

รเ
ก

ีย
รต

ิข
จ

ร

น
าย

วิท
วัส

 ส
วัส

ด
ิ์-ช

ูโต

น
าย

อ
รร

ถ
วุฒ

ิ ว
ิก

ิต
เศ

รษ
ฐ

น
าง

ส
าว

เพ
ีย

งพ
น

อ
 บุ

ญ
ก

ล
่ํา

น
าย

ส
ม

พ
ร 

ว่อ
งว

ุฒ
ิพ

รช
ัย

น
าย

สุ
พ

ัฒ
น

พ
งษ์

 พ
ัน

ธ์
ม

ีเช
าว

์

น
าย

อ
ธ
ิค

ม
 เ

ต
ิบ

ศ
ิริ

น
าย

สุ
ก

ฤ
ต

ย์
 ส

ุรบ
ถ

โส
ภ

ณ

น
าย

เต
ิม

ชั
ย

 บ
ุน

น
าค

น
าย

สั
ม

ฤ
ท

ธ
ิ์ ส

ําเ
น

ีย
ง

น
า
งส

า
ว
ว
ิไล

ว
ร
ร
ณ

 ก
า
ญ

จ
น

กั
น

ต
ิ

น
า
ย

เช
ีย

ร
ว
ิท

ย์
 อ

ุด
ม

ว
ัฒ

น์
ว
งศ

์

ก
า
รร

่ว
ม

ค
้า
 บ

ริษ
ัท

ร่ว
ม

 แ
ล

ะบ
ริษ

ัท
ที่

เก
ี่ย

ว
ข
้อ

งกั
น

 

ธุรกิจก๊าซ

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

TTM(T)

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) 

Sdn. Bhd.

TTM(M)

ธุรกิจน้ํามัน

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด THAPPLINE

บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

จํากัด

PAT

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

BAFS

บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน 

จํากัด

IPS

บริษัท ขนส่งน้ํามันทางท่อ จํากัด FPT

Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. PA(Maoming)

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA(Sanshui)

ธุรกิจอ่ืน ๆ

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

TIP /

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจ

เพื่อสังคม จํากัด

SPSE x

ธุรกิจ

โครงสร้าง

พื้นฐาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น 

จํากัด

DCAP /

การดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจําปี 2560

หมายเหตุ: 

• สัญลักษณ์          X = ประธานกรรมการ         – = รองประธาน          * = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          O = กรรมการผู้จัดการใหญ่          / = กรรมการ          // = ผู้บริหาร  

• รายชื่อผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต, นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์, นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

 และนางนิธิมา เทพวนังกูร

 * บริษัทมีการจัดประเภทบริษัทในเครือใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558   

** นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

*** นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 

รายช่ือผูบริหารฯ 

รายช่ือบริษัท*

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

ปตท. ใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน ใสใจสังคม และรับผิดชอบ

ตอสิ่งแวดลอม การดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 

รวมไปถึงการมุงม่ันในการสรางนวัตกรรมและการสงเสริมเทคโนโลยี อยางเปน

รูปธรรมและตอเน่ือง โดยป 2560 ปตท. ไดรับรางวัล การจัดอันดับและการรับรอง

ในดานตาง ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล จาก 42 สถาบัน รวม 54 รางวัล

รางวัล

แหงความภาคภูมิใจ

ของคนไทย

17
 รางวัล

1

>  รับรางวัลเม่ือ 

 23 กุมภาพันธ์ 2560

>  ผูมอบรางวัล

 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กร และ ปตท. ยังได้รับรางวัล “Distinguish 

Awards” ด้านอื่น ๆ อีกจํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเลิศด้านการบริหาร

ทางการเงิน ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ความเป็นเลิศ

ด้านผู้นํา ความเป็นเลิศด้านการตลาด ความเป็นเลิศด้านสินค้า/ การบริการ 

ดานความเปนเลิศ

ในการดําเนินธุรกิจ

ดานการดําเนินธุรกิจ

อยางยั่งยืน

ดานการดําเนินธุรกิจ

อยางมีธรรมาภิบาล

และโปรงใส

ดานสรางนวัตกรรม

และเทคโนโลยี

37
 รางวัล

รางวัลระดับประเทศ 

จาก 31 สถาบัน 

รางวัลระดับสากล 

จาก 11 สถาบัน 

>

ดานความเปนเลิศ

ในการดําเนินธุรกิจ

รางวัลระดับประเทศรางวัลระดับสากล

รางวัลพระราชทาน “Corporate 

Improvement Excellent Award” 

ในงาน Thailand Corporate 

Excellence Awards 2016

236 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

3

2

>

4

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน

หรือ SOE Award ประจําป 2560 

>  รับรางวัลเม่ือ 

 18 สิงหาคม 2560 

>  ผูมอบรางวัล

 กระทรวงการคลัง

รางวัลสุดยอดแบรนดทรงพลังแหงประเทศไทย 

หรือ The Most Powerful Brands of Thailand 2016 

ในประเภท Gas Station 

>  รับรางวัลเม่ือ 

 1 มีนาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)

รางวัล BrandAge Thailand’s 

Most Admired Brand 2017 

>  รับรางวัลเม่ือ 

 1 มีนาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

 นิตยสาร BrandAge

สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ได้รับผลสํารวจความน่าเชื่อถือ

เป็นอันดับที่ 1 เป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน นอกจากนี้ 

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ได้รับผลสํารวจความน่าเชื่อถือ

ให้เป็นที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 อีกด้วย 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม ประจําปี 2560 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ถือเป็นรางวัลสูงสุด

 ของรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นทั้งคณะกรรมการ

 และการบริหารจัดการ และมีมาตรฐานในการดําเนินงานทุก ๆ ด้าน 

2.  รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) 

3.  รางวัลการดําเนินงานเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมดีเดน่ จากโครงการ “พลังธรรมชาติ 

 พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน” (ตะบันน้ํา ปตท.) 

4.  รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8) โดยได้รับรางวัลจากผลงาน “พลาสติกชีวภาพ

 คอมพาวด์จากเยื่อกาแฟ” (Bioplastic compound-based silver skin of coffee: Bio SSCMB)

>

237รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

6

5
>

>

7

รางวัล The No. 1 

Brand Thailand 2016 - 2017 

>  รับรางวัลเม่ือ 

 พฤษภาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

นิตยสาร Marketeer 

มอบรางวัลจํานวน 3 รางวัลให้กับ

1. สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. (ได้รับรางวัลในหมวด Gas Station)

2.  คาเฟ่อเมซอน (ได้รับรางวัลในหมวด Coffee Shop) 

3.  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (ได้รับรางวัลในหมวด Engine Oil Car) 

 ซึ่งได้รับผลสํารวจความน่าเชื่อถือให้เป็นอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

รางวัลผูประกอบธุรกิจสงออกดีเดน ประจําป 2560 

(Prime Minister’s Export Award: 

PM Award 2017) 

>  รับรางวัลเม่ือ 

 30 สิงหาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า 

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประเภทรางวัล แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) บริษัทขนาดใหญ่ 

โดยตราสินค้า ปตท. ที่ได้รับคือ PTT Lubricants 

รางวัล 10 สุดยอดองคกรช้ันนํา

ที่พนักงานไทยอยากรวมงาน

มากท่ีสุดในป 2560 

>  รับรางวัลเม่ือ 

 23 พฤศจิกายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 บริษัท จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด

238 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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8

>

>

9

1110

รางวัลธุรกิจยานยนตยอดนิยม หรือ 

Thailand Automative Quality

Award 2017 (TAQA Award 2017) 

>  รับรางวัลเม่ือ 

 6 ธันวาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

สถาบันยานยนต์ บริษัท สื่อสากล จํากัด 

 บริษัท คัสต้อม เอเซีย จํากัด และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 8) รับรางวัลในกลุ่มผลิตภัณฑ์

เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ในด้านนํ้ามันเชื้อเพลิงและสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิง 

รางวัล 2016 ATD Excellence in Practice 

Awards ในระดับ Honorable Mention Citation 

(รางวัลชมเชย) ในประเภท Career Development 

>  รับรางวัลเม่ือ 

 พฤษภาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

 The Association for Talent Development (ATD)

โครงการ Young People to Globalization หรือ YP2G ของ ปตท. 

เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขึ้นสู่ระดับผู้บริหารที่มีความพร้อม

ในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ และ/หรือ ภายในประเทศ 

รางวัล Asia Marketing Company 

of the Year 2017 หรือสุดยอดบริษัท

การตลาดแหงเอเชีย ประจําป 2560

>  ประกาศผลรางวัลเม่ือ 

 มิถุนายน 2560 และรับรางวัลเมื่อเดือนกันยายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 สมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation: AMF)

รางวัล Brand of the Year 

(National Tier 2017 - 2018) 

>  รับรางวัลเม่ือ 

 6 พฤศจิกายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 World Branding Forum ในงาน The 2017 World Branding Awards 

 Ceremony ที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับแบรนด์ชั้นนําจากทั่วโลก

สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และคาเฟ่อเมซอน ได้รับรางวัล Brand of 

the Year (National Tier 2017 - 2018) ในสาขา Petro/Gas Station 

category และ Retailer – Coffee category 

239รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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1

3 4 5

>

รางวัล EIA Monitoring Awards 

ให 19 โครงการของกลุม ปตท.

>   รับรางวัลเม่ือ  

 6 มีนาคม 2560

>   ผูมอบรางวัล

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2
รางวัลรองชนะเลิศปฏิทิน 

“สุริยศศิธร” ประจําป 2560 

>   รับรางวัลเม่ือ  

 19 มีนาคม 2560

>   ผูมอบรางวัล

 สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินชุด “พลังความดี มีอยู่ในตัวเรา..ทุกคน” ของ ปตท. 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

รางวัลสุดยอด

หุนขวัญใจมหาชน 

ประจําป 2559

>  รับรางวัลเม่ือ  

 19 มีนาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

(นับเป็นปีที่ 2 ที่ ปตท. ได้รับรางวัล

สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน 

นับจากปี 2556)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ 

กิจกรรมการรณรงค

ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน

ใหเปนศูนย ประจําป 2560 

(Zero Accident Campaign 2017)

>  รับรางวัลเม่ือ  

 28 มิถุนายน 2560 

>  ผูมอบรางวัล

 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

 สภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)

ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

1. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ได้รับรางวัลระดับทอง

2. โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ได้รับรางวัลระดับเงิน 

รางวัลดีเดน

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอม

ในการทํางานประจําป 2560 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 28 มิถุนายน 2560 

>  ผูมอบรางวัล

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   

 กระทรวงแรงงาน

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี สามารถ

คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ 

ระดับประเทศ ติดต่อกันยาวนานที่สุด

ของประเทศถึง 21 ปี

>

ดานการดําเนินธุรกิจ

อยางยั่งยืน

รางวัลระดับประเทศรางวัลระดับสากล

240 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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7
6

> >

98

รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดน

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําป 2560  

>  รับรางวัลเม่ือ  

 25 สิงหาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มอบให้กับคลังน้ํามัน ปตท. 18 แห่งทั่วประเทศและสํานักงานพระโขนง 

ในงาน Thailand Labour  Management Excellence Award 2017

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 5 

(ระดับสูงสุด) หรือ “เครือขายสีเขียว” 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 11 กันยายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 กระทรวงอุตสาหกรรม

มอบให้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม 

โลเกียรติยศและประกาศนียบัตรรับรองคารบอนเครดิต 

ในโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 

Emission Reduction Program: T-VER)  

>  รับรางวัลเม่ือ  

 19 กันยายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

• โครงการวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ํา (Floating PV) ณ สระเก็บน้ํา

 พระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดย ปตท. และมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับโล่เกียรติยศ 

 และการขึ้นทะเบียน T-VER ในสาขาพลังงานหมุนเวียน

• โครงการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากมูลสุกร (Biogas) ตําบลคําแคน โดย ปตท. และ อบต.คําแคน 

 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้รับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนเครดิต  

• โครงการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากมูลสุกร (Biogas) ตําบลท่ามะนาว โดย ปตท. 

 และ อบต.ท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนเครดิต  

• การดําเนินการด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product: CFP) 

 ของโรงแยกก๊าซฯ ระยอง จํานวน 7 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ (Sales gas) อีเทน (Ethane) 

 โพรเพน (Propane) เพนเทน (Pentane) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 

 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide gas) ได้รับประกาศนียบัตรคารบ์อนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

ประกาศนียบัตร 

สถานประกอบ

กิจการตนแบบดีเดน 

ดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย 

และส่ิงแวดลอม

ในการทํางาน 

ประจําป 2560 

(ระดับประเทศ) 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 5 ตุลาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

 แรงงาน

มอบให้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม

(ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 7 (ระดับเพชร))

241รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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>

1110

12

13

รางวัล Thailand Sustainability 

Investment (THSI) 2017 

หรือรางวัลหุนย่ังยืน 

>  ประกาศผลรางวัลเม่ือ  

 8 พฤศจิกายน 2560

> ผูมอบรางวัล

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (Thai Institute of Director: IOD) และตลาดหลักทรัพย์

 แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร

รางวัลชอสะอาดเกียรติยศ

ประจําป 2560 

รางวัลจากเวที Adman Awards 2017 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 8 พฤศจิกายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

จํานวน 2 รางวัล

1.  ผลงานโฆษณาชุด “ความซื่อสัตย์” ได้รับรางวัล Bronze Awards 

 ในหมวด Film: Public Service Message & Cause Appeals 

2.  ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ยิ้มสู้” (Disable to Disable) ซึ่งเป็น

 หนึ่งในภาพยนตร์สั้นชุด “เรื่องเล่าจากใจ 9 พลังความดีที่ยั่งยืน” 

 ได้รับรางวัล Bronze Awards ในหมวด Out of Home: 

 GUERILLA MARKETING 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

องคกรสงเสริมอารยสถาปตย

แหงป 2560

>   รับรางวัลเม่ือ  

 1 ธันวาคม 2560

>   ผูมอบรางวัล

 งานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล 

 ครั้งที่ 2 (Thailand Friendly Design Expo 2017)

มอบให้ ปตท. ในโอกาสที่ ปตท. เป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือ

ในการออกแบบและสร้างสัญลักษณ์ Friendly Design 

จากงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล 

ครั้งที่ 2 (Thailand Friendly Design Expo 2017) อีกท้ัง

บูทนิทรรศการของ ปตท. ภายในงาน ยังได้รับรางวัลประเภท 

“สุดยอดบูทดีเด่นแห่งปี 2560” อีกด้วย

>

>  รับรางวัลเม่ือ  

 17 พฤศจิกายน 2560

>   ผูมอบรางวัล

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 (สํานักงาน ป.ป.ช.)

มอบให้กับ รายการคนมันส์พันธุ์อาสา ซึ่ง ปตท. ได้ร่วมผลิตกับ 

บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด

242 รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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14

1615

รางวัล Sustainability Report Award 2017 

หรือรางวัลรายงานความย่ังยืนประเภทดีเย่ียม 

>   รับรางวัลเม่ือ  

 14 ธันวาคม 2560

>    ผูมอบรางวัล

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์

โครงการปาในกรุง ไดรับการตีพิมพ

และไดรับเกียรติใหขึ้นปกนิตยสาร 

Landscape Architecture Magazine 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560 ฉบับท่ี 107 

>  ผูมอบรางวัล

 นิตยสาร Landscape Architecture Magazine

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2017 

ปตท. ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกในดัชนีความย่ังยืน

ของดาวโจนส หรือ Dow Jones Sustainability 

Indices (DJSI) ตอเน่ืองเปนปที่ 6 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 11 กันยายน 2560

> ผูมอบรางวัล

 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความย่ังยืนของดาวโจนส์ 

หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 

ซึ่งปีนี้ เป็นปีแรกที่ ปตท. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader 

ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) 

DJSI เป็นกลุ่มดัชนีประเมินประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจตามแนวทาง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะ

เรื่องของความย่ังยืนและธรรมาภิบาล จัดทําขึ้นด้วยความร่วมมือ

ของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM 

>

243รายงานประจําปี 2560

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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2
3

1

>

รางวัลชมเชยองคกรโปรงใส

จากสํานักงาน ป.ป.ช. 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 17 พฤศจิกายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)

เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการร่วมกันพัฒนาการดําเนินงานและกลไกป้องกัน

การต่อต้านทุจริตรอบด้าน สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ไม่ทนต่อการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) 

รางวัล 

“ผูทําคุณประโยชนดีเดนดานทรัพยากรมนุษย” 

(Human Resource Excellence Award) 

มอบใหกับ นายเทวินทร วงศวานิช 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.

>  รับรางวัลเม่ือ  

 28 มิถุนายน 2560 

>  ผูมอบรางวัล

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสูความเปนเลิศ

ดานการขับเคล่ือนแผนงานยกระดับคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดําเนินงาน” ประเภทดีเลิศ

ประจําป 2560 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 18 กันยายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 (ป.ป.ช.)

ประกอบด้วย

• แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร: Integrity Culture 

• แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

     ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน: Work Integrity

>

>

ดานการดําเนินธุรกิจ

อยางมีธรรมาภิบาลและโปรงใส

รางวัลระดับประเทศรางวัลระดับสากล
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6
7

5
4

Excellent CG 

Scoring Company 2017 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 17 ตุลาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director: IOD) 

 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ปตท. ได้รับผลการประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ 

(Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 

และติดหนึ่งใน TOP Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาด

ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ประจําปี 2560

รางวัลยอดเย่ียมเอเชียประจําป 2560 

(Asian Excellence Awards 2017) 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 9 มิถุนายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 นิตยสาร Corporate Governance Asia

ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 

• ประเภทบุคคล: ผู้นําองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี 

 (Asia’s Best CEO) มอบให้กับ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

• ประเภทองค์กร: นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 

 (Best Investor Relations Company)  

รางวัลจากนิตยสาร 

Alpha Southeast Asia 

ประจําป 2017 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 13 กันยายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

ปตท. ได้รับรางวัลดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่ 

1. Most Consistent Dividend Policy 

2.  Strongest Adherence to Corporate Governance 

3.  Best Strategic Corporate Social Responsibility

รางวัลจากนิตยสาร 

The Asset

>  รับรางวัลเม่ือ  

 13 ธันวาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

 นิตยสาร The Asset

จํานวน 4 รางวัล ดังนี้

•  The Asset Corporate Award – Platinum Award, 2017 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9)

•  Best Chief Executive Offi cer Award – Tevin Vongvanich (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9)

•  Best Initiatives in Innovation for BioSSCMB (Bio Silver Skin of Coffee 

 Masterbatch) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

•  Best Initiatives in Diversity and Inclusion for Ensuring Women in Leadership 

 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

>
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1
>

>

2 3 4

รางวัล 

Drive Award 2017 - Marketing Excellence  

>  รับรางวัลเม่ือ  

 3 กรกฎาคม 2560 

>  ผูมอบรางวัล

 สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลยอดเยี่ยมสาขาการตลาด (Marketing Excellence) 

จากความสําเร็จทางด้านการตลาด

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ

ประจําป 2560 ดานนวัตกรรม

การบริการ ระดับดี 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 11 กันยายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

มอบให้กับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

หน่วยงานส่วนตลาดและบริการลูกค้า 

ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

ในผลงาน Mobile Application for NGV Station 

รางวัล 

Adman Awards 2017 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 พฤศจิกายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

Texas Chicken รับรางวัล Silver Awards 

ประเภท Promo & Activation 

(Product Launch) จากแคมเปญ Kosanaarai

(โฆษณาอะไร?)

รางวัลการตลาดยอดเย่ียม 

MAT Award 2017 

ระดับ Silver 

ในประเภทผลงาน 

Industrial: Chemical 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 17 พฤศจิกายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ภายใต้แคมเปญ “What is your Challenge?” 

หรือ “จิตวิญญาณที่ท้าทายไม่ได้มีไว้แค่

เพื่อตัวเอง”

ดานสรางนวัตกรรม

และเทคโนโลยี

รางวัลระดับประเทศรางวัลระดับสากล
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8

>

6
5

รางวัลชมเชย 

Thailand HR Innovation Award 2017 

จากผลงานโครงการสวัสดิการถูกใจ

>  รับรางวัลเม่ือ  

 22 พฤศจิกายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

 ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนา

 ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รางวัลเหรียญทองและเหรียญรางวัลพิเศษ 

Association of Polish Investors 

and Rationalizers 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 เมษายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 สมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งโปแลนด์

จากผลงานวิจัย Bio Silver Skin of Coffee Masterbatch 

(Bio SSCMB พลาสติกชีวภาพคอมพาวน์พัฒนาจากเยื่อกาแฟ

ที่ได้จากโรงค่ัวกาแฟอเมซอน) 

รางวัล 

The Best Paper Awards 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 20 - 21 กันยายน 2560

>  ผูมอบรางวัล

 15th Asian Network For Quality Congress

จากผลงาน Carbon Credits on Approach 

Towards Sustainability in PTT Gas BU 

บนเวที ANQ Congress 2017 ที่ประเทศเนปาล 

รางวัล “International Convention 

on Quality Control Circles 2017” 

ระดับ Gold Award (สูงสุด) 

>  รับรางวัลเม่ือ  

 24 - 26 ตุลาคม 2560

>  ผูมอบรางวัล

 เวทีนานานาชาติ ICQCC 2017

โครงการ PIC Project (Productivity Improvement Circle: PIC) 

จํานวน 3 โครงการของ ปตท. ได้รับรางวัล “International Convention 

on Quality Control Circles 2017” ระดับ Gold Award (สูงสุด) 

จากเวทีนานานาชาติ ICQCC 2017 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

>
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